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مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  زامن  37ب :

تسا هدومن  رشتنم  نارکمج » سّدقم  دجسم  تاراشتنا   » نونک ات  هک  38ییاهباتک 

اه تشون  39یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  39هرابرد 
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تکرب رون و  هنیجنگ  تاولص  لئاضف 

باتک تاصخشم 

زا بختنم  تکرب  رون و  هنیجنگ  تاولـص  لئاضف  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  دمحم 1175-1245؟ق   نب  دمحا  يدزییناکدرا ، هسانـشرس : 
نامزلا بحاص  سدـقم  دجـسم  مق  رـشن :  تاصخـشم  یناکدرالا  ینیـسحلا  دـمحم  نبدـمحا  هتـشون  تاولـص /  لـئاضف  حرـش و   " باـتک

 ( مود پاچ  لایر (   2000 لایر 5-06-6705-964 ؛  2000 کباش :  مس  5/5x10/20 95 ص يرهاظ :  تاصخشم  . 1379 نارکمج ،  )
 . یناکدرا تاولص  حرش  هدیزگرب   ) تاولـص متخ  تکرب  رون و  هنیجنگ  دلج : يور  ناونع  تشاددای :  راهب 1380 .  مود  پاچ  تشاددای : 

هدیزگرب تاولص  لئاضف  حرش و  رگید :  ناونع  یناکدرا .  تاولص  حرش  هدیزگرب   ) تاولص متخ  تکرب  رون و  هنیجنگ  دلج :  يور  ناونع 
نبدمحا ینیسح  هدوزفا :  هسانش  تاولص  عوضوم :  یناکدرا  تاولـص  حرـش  هدیزگرب   ) تاولـص متخ  تکرب  رون و  هنیجنگ  رگید :  ناونع 

 : هرگنک يدــــنب  هدر  نارکمج  دجــــسم  هدوزفا :  هسانــــش  هدــــیزگرب  تاولــــص  لـــئاضف  حرــــش و  1175؟ق   - 1238 دــمحم ،
م25661-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/77 ییوید :  يدنب  هدر  417ش4017 1379  فلا /BP266

ءادها

لیدبت ییانشور  رون و  هب  ار  یناملظ  ناهج  شدنزرف ، هک  مالسلا -  اهیلعنوتاخ  سجرن  ترضح  ینارون -  يردام  هب  ار  رون » هنیجنگ   » نیا
ْنُک َّمُهَّللَا  َکُْملِع  ِِهب  َطاحَا  ام  ِدَدَِـعب  اهیف  ِعِدوَتْـسُْملا  ِّرِّسلا  َو  اهیَنب  َو  اِهْلَعب  َو  اهیبَا  َو  َۀَـمِطاف  یلَع  ِّلَص  َّمهَّللَا  مییاـمنیم . هیدـه  درک ، دـهاوخ 
یّتَح ًاْنیَع  َو  ًالیلَد  َو  ًارِـصان  َو  ًاِدئاق  َو  ًاِظفاح  َو  ًاِّیلَو  ْۀَعاس  ِّلُک  یف  َو  ِۀَعاَّسلا  ِهِذه  یف  ِِهئابآ  یلَع  َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ْنَسَْحلا  ِْنبا  ِۀَّجُْحلا  َکِِّیلَِول 

ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  َو  ًاعْوَط  َکَضرَا  ُهَنِکُْست 

« انکردا نامّزلا  بحاص  ای  »

مالـسلا مهیلع  شمارگ  تیبلها  ربمایپ و  رب  تاولـص  هرابرد  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  تایاور  زا  ياهدـیزگ  دـیراد  ور  شیپ  رد  هک  یباتک 
نب دمحا  دیس  اقآ  موحرم  راوگرزب  ثّدحم  و  هیقف ، میکح ، فیلأت  تاولص ؛» حرش  لیاضف و   » گنـسنارگ سیفن و  باتک  زا  هک  دشابیم 

نارگید هب  هعلاطم  زا  سپ  ار  باتک  نیا  هک  میراد  اضاقت  زیزع  ناگدنناوخ  زا  تسا . هدش  يروآعمج  سابتقا و  یناکدرا ؛ ینیسحلا  دمحم 
دوبدای هب  نینمؤم  ءادهـش و  ناگتـسب  هک  تساجب  بسانم و  رایـسب  دندرگ . دـنمهرهب  میظع  ضیف  نیا  زا  دـنیامن و  هدافتـسا  ات  دـننک  هیدـه 
لکشم رما  ره  رد  دنربب و  یپ  فیرـش  رکذ  نیا  تمظع  هب  نامیا  لها  هک  دشاب  دنیامن ؛ شخپ  پاچ و  ار  باتک  نیا  دوخ  تاوما  ءادهش و 

يارب باتک  نیا  رشن  پاچ و  اعد ) سامتلا  . ) دنریگب تجاح  دنوش و  تاولص  هب  لسوتم  جالعال  ياهیرامیب  يافش  تجاح و  تساوخرد  و 
اوُمِّلَـس َو  ِْهیَلَع  اُّولَـص  اُونَمآ  َنیذـّلا  اَهُّیَا  ای  ِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِا   » نیعتـسن هب  میحّرلا و  نمحّرلا  هَّللا  مسب  تسا  دازآ  ناگمه 

دنوادخ و : » دیامرفیم دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  مهجرف  لّجع  ٍدّـمحم و  لآ  ٍدّـمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  هیآ 56 ) بازحا -  هروس  « ) ًامیلْـسَت
«. دیشاب شنامرف  میلست  دیئوگ و  مالس  دیتسرفب و  دورد  ربمایپ  رب  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  دنتـسرفیم ؛ دورد  ربمایپ  رب  شناگتـشرف 

( نم  ) جَرف يارب  : @@@ دندومرف هادف -  انحاورا  يدهم - ماما  ترضح  ْمُکُجَرَف  َِکلذ  َّنِاَف  ِجَرَْفلا  ِلیْجعَِتب  َءاعُّدلا  اوُِرثْکَا  َو  يِدْهَْملا : َلاق 
یعقاو نیرظتنم  هک  تسا  راوازـس   z z z تسامـش . ياهراک ) رد   ) شیاشگ جَرف و  دوخ ، ندرک ) اعد  دایز   ) نیا هک  ارچ  دـینک ، اعد  داـیز 

زا سپ  اریز  دننکن ؛ شومارف  تاولص  ره  زا  دعب  ار  مُهَجَرَف » ْلّجَع  َو   » هلمج دنشاب و  ترضح  نآ  دای  هب  رایسب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 
. تسا هدش  تنامض  یباجتسم  ياعد  تاولص  ره 
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«1»

؛ مدیسرپ  … نولصی »  هتکئالم  هَّللا و  ّنا   » یهلا مالک  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تفگ : هک  مدینش  مردپ  زا  دیوگیم : هزمح  وبا 
هیحان زا  تسا و  ریهطت  هیکزت و  ینعم  هب  ناگتشرف  هیحان  زا  و  تسا . تمحر  ینعم  هب  ادخ  هیحان  زا  تاولص  دومرف : خساپ  رد  ترـضح  نآ 

ص 55 راحب ج 94 ، تسا . تمحر  بلط  اعد و  يانعم  هب  اهناسنا 

«2»

رب رایسب  دومرف : ترضح  نآ  دش ، هدرب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  كرابم  مان  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ترـضح  رـضحم  رد 
هکئالم زا  فص  رازه  رد  راب  رازه  دنوادخ  دتسرفب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  تاولص  راب  کی  سک  ره  اریز  دیتسرفب  تاولـص  وا 

دـنوادخ و هکنیا  يارب  دتـسرف  تمحر  هدـنب  نیا  رب  هک  نیا  زج  دـنامن  یقاـب  ادـخ  تاـقولخم  زا  يزیچ  دتـسرف و  تمحر )  ) تاولـص وا  رب 
وا زا  شلوسر  ادخ و  تسا و  رورغم  نادان و  هک  یتسارب  دهدن  ناشن  لیامت  شاداپ  همه  نآ  رب  سک  ره  دنتسرف و  تمحر  وا  رب  ناگتـشرف 

( یفاک لوصا  . ) دنرازیب

«3»

زور رد  لامعا ، يوزارت  نازیم و  رد  دندومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ترـضح  زا  ای  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  زا 
( یفاک لوصا  . ) تسین ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  زا  رتنیگنس  يزیچ  تمایق 

«4»

لآ دّمحم و  یلع  ّلص  ّبر  ای  : » دیوگب راب  دـص  هک  یـسک  ره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  هدـمآ  رگید  ثیدـح  رد 
رد هّیقب  اـیند و  رد  وا  تجاـح  یـس  هک  دوـشیم  هدروآرب  وا  تجاـح  دـص  دـمحم .» لآ  دّـمحم و  رب  تسرف  تمحر  اراـگدرورپ ! دّـمحم ؛

( یفاک لوصا  . ) دوب دهاوخ  ترخآ 

«5»

هداتسرف تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ات  تسا  لئاح  ياهدرپ  باجح و  نآ  تباجتسا  اعد و  نایم  هتـسویپ  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
( یفاک لوصا  (. ) ددرگیم فرطرب  هدرپ  باجح و  نآ  تروص  نیا  رد  هک   ) دوش

«6»

، دتسرفن تاولص  نم  رب  وا  دوش و  هدرب  شدزن  نم  مان  هک  سک  ره  دومرف : یثیدح  نمض  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ترضح 
( یفاک لوصا  . ) دزاس رود  شتمحر  زا  ار  وا  ادخ  دور و  خزود  هب 

«7»

لآ دّـمحم و  رب  رایـسب  سپ  درادـن . دوشیم ، شناهانگ  وحم  بجوم  هک  يزیچ  رب  ییاـناوت  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح 
( یفاک لوصا  . ) دنکیم نکهشیر  دوبان و  ار  ناهانگ  تاولص  هک  اریز  دتسرفب ، تاولص  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم 
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«8»

نیب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  شاداپ  دومرف : هک  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ترضح  زا  مدینش  دیوگ : ریـصبوبا 
( یفاک لوصا  . ) تسا زامن  تعکر  داتفه  شاداپ  لداعم  رصع  رهظ و  زامن 

«9»

مئاق ترـضح  ات  دریمیمن  مهجرف » لّجع  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا   » دیوگب رهظ  حبـص و  زامن  زا  سپ  هک  یـسک  دومرف : زین  و 
( یفاک لوصا  . ) دنک ترایز  ار  جع ) ) دّمحم لآ 

«10»

تاولص  - 1 تسا : زیچ  هس  ترخآ  رد  شاداپ -  رظن  زا  اهراک -  نیرتهب  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکاربمایپ  هدمآ  یثیدح  رد  و 
لوصا . ) مالسلا هیلعبلاطیبا  نبا  ّیلع  یتسود  ّبح و  ناگنشت 3 -  هب  ندناسر  بآ  ملس 2 -  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  دّمحم و  رب 

( یفاک

«11»

جراخ يراذگ  زامن  تلاح  زا  هکنآ  زا  لبق  برغم -  حبص و  زامن  زا  دعب  هک  یسک  دومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  زا 
یلع ّلص  ّمهّللا  : » دـیوگب سپـس  امیلـسَت » اومّلـس  هیلَع و  اّولَـص  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای  ّیبَّنلا  یلَع  نّولـُصی  ُهتَکئالم  َهَّللا و  َّنِا  : » دـیوگب دوش - 

( نیلقثلارون . ) يورخا تجاح  یس  يویند و  تجاح  داتفه  دروآرب ، ار  وا  تجاح  دص  دنوادخ  هتّیّرذ » دّمحم و 

«12»

يارب ترسح  تمایق  رد  دنتسرفن  تاولص  نم  رب  هک  یسلجم  لها  دومرف : هک  تسا  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ترضح  زا 
( ماهفالا ءالج  . ) دنوش تشهب  لخاد  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  اهنآ 

«13»

لاؤس نآ  یگنوگچ  زا  هباحـص  دـش  لزاـن  ّیبـنلا » یلع  نّولـصی  هتکئـالم  هَّللا و  ّنا   » هیآ نوچ  هک  تسا  تیاور  یلاـئّللا  یلاوـع  باـتک  رد 
، ار کلم  ود  نم  رب  تسا  هدینادرگ  لّکوم  ادخ  انامه  مدادیمن ؛ ربخ  ار  امـش  دـیدوب  هدرکن  لاؤس  نم  زا  رگا  دومرف : ادـخ  لوسر  دـندرک 
اب یلاعتقح  دزرمایب و  ار  وت  ادـخ  هک  دـنیوگیم  کلم  ود  نآ  دتـسرف ، تاولـص  نم  رب  هدـنب  نآ  موش و  دای  ینمؤم  هدـنب  دزن  رد  نم  نوچ 

یلاعت و قح  دزرماین . ار  وت  ادخ  هک  دنیوگیم  کلم  ود  نآ  دتـسرفن  تاولـص  نم  رب  هدنب  نآ  موش و  دای  رگا  و  نیمآ . دنیوگیم : هکئالم 
( یلائّللا یلاوع  . ) نیمآ دنیوگیم  هکئالم 

«14»

دهاوخ يراج  وا  رب  تاولص  یباتک ، رد  نم  رب  دتسرف  تاولص  هک  ره  تسا : هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ترـضح  زا 
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( ماهفالا ءالج  . ) تسا یقاب  باتک  نآ  رد  نم  مان  هک  مادام  دنام 

«15»

اب ارم  ناهانگ  هک  داد  باوج  درک ؟ هچ  وت  اب  یلاعت  قح  هک  دندیـسرپ  وا  زا  دندید . باوخ  رد  تافو  زا  دـعب  ار  یبتاک  هک  تسا  هدـش  لقن 
حرـش و باتک  . ) دندیـشخب ارم  دمآ و  هدایز  تاولـص  باوث  دندیجنـس ، مدوب  هتـشون  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  مان  رب  هک  یتاولص 

( تاولص لئاضف 

«16»

یلصدّمحم لآ  دّمحم و  رب  متسرف  تاولـص  هنوگچ  هک  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هزمحوبا  زا  هیوباب  نبا 
ُمالَّسلا دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلَع  ِهِقلَخ  ِعیمج  َو  ِِهلُسُر  ِهئایبنا و  ِِهتِکئالم و  ُتاولَـص  ِهَّللا و  ُتاوَلَـص  : » دیئوگب دومرف : ملـسو ؟ هلآو  هیلع  هللا 

ادـخ هب  دومرف : دتـسرف ؟ بانج  نآ  رب  تاولـص  نیا  هک  یـسک  باوث  دوب  دـهاوخ  هچ  مدرک : ضرع  ُهتاکرب » هَّللا و  ۀـمحر  مهیلع و  هیلع و 
( راونالاراحب . ) تسا هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  دیآیم  نوریب  ناهانگ  زا  مسق 

«17»

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  هک  ره  دومرف : هک  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  ریمع  یبا 
باوث . ) دوش هتـشون  هنـسح  رازه  وا  يارب  ِِهتیب » لـْهَا  دّـمحم و  یلع  هَّللا  یَّلـص  : » دـیوگب هک  ره  دوش و  هتـشون  هنـسح  دـص  وا  يارب  دتـسرف 

( لامعالا

«18»

یلاعت قح  هکنآ  هب  ارم  داد  تراـشب  دومن و  تاـقالم  ارم  لـیئربج  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ترـضح  هک  هدـش  تیاور 
نیا يارب  نم  و  منکیم .» مالس  وا  رب  نم  دنک  مالس  وت  رب  هک  ره  و  متسرفیم . تاولص  وا  رب  نم  دتـسرف  تاولـص  وت  رب  هک  ره  : » دیامرفیم

( رابخالا عماج  . ) مدروآ اجب  رکش  هدجس  تراشب 

«19»

هک ره  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک  موحرم 
تاولـص وا  رب  هکئالم  ادـخ و  هک  دـهاوخ  هک  ره  سپ  دنتـسرفیم . تاولـص  وا  رب  هکئالم  یلاـعت و  هناحبـس و  قح  دتـسرف  تاولـص  نم  رب 

( یفاک لوصا  . ) دتسرف تاولص  رایسب  نم  رب  دنتسرف 

«20»

رب دتـسرف  تاولـص  هبترم  هد  هک  ره  دومرف : خّرف  نب  قاحـسا  هب  هک  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  موحرم 
رب تاولص  هبترم  دص  هک  ره  و  دنتـسرفیم . تاولـص  وا  رب  هبترم  دص  هکئالم ، یلاعت و  قح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  دّمحم و 
هک ار  یلاعت  قح  لوق  ياهدینـشن  اـیآ  دنتـسرفیم . تاولـص  راـب  رازه  هکئـالم  ادـخ و  دتـسرف ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصوا  لآ  دّـمحم و 
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( یفاک لوصا  «. ) امیحَر َنینمؤملِاب  ناک  رّونلا و  یِلا  ِتاملّظلا  َنِم  مُکَجرُْخِیل  هتَِکئالَم  مُْکیَلَع و  یّلَُصی  يّذلا  وُه  : » دیامرفیم

«21»

رب هکنآ  يارب  دینادرگ  دوخ  لیلخ  ار  میهاربا  یلاعت  قح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعيرگسع  نسح  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  هیوباب  نبا 
( عیارشلا للع  . ) داتسرفیم تاولص  رایسب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  لآ  دّمحم و 

«22»

زا و  وت ، نابز  هب  وت  مـالک  زا  مشاـب  رتکیدزن  وت  هب  نم  یهاوخیم  : » دومرف یحو  مالـسلا  هیلعیـسوم  هب  یلاـعت  قح  هک  تسا  هدـش  تیاور 
دـشاب و نینچ  مهاوخیم  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعیـسوم  وت »؟ لد  هب  وت  هشیدـنا  زا  و  وت ، ندـب  هب  وـت  حور  زا  و  وـت ، مشچ  هب  وـت  ندـید 

یلـصیفطصم دّمحم  نم  بیبح  رب  یتمارک ، نیا  راکبلط  تداعـس و  يایوج  نوچ  دیـسر : باطخ  دـشابن . یبرق  نینچ  ناهاوخ  هک  تسیک 
( فئاّطلا عمجم  . ) تسا تیاده  رون و  تمحر و  وا  رب  تاولص  هک  اریز  تسرف ، رایسب  تاولص  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

«23»

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  سوواـط  نب  دـیس 
هزیکاپ ار  امـش  لامعا  دیامنیم و  یـضار  امـش  زا  ار  ادخ  تسا و  امـش  ياهتجاح  ندـش  اور  ثعاب  نم  رب  امـش  نداتـسرف  تاولـص  دومرف :

( عوبسالا لامج  . ) دنادرگیم

«24»

رب ایند  رد  هک  تسا  یسک  نآ  تمایق ، زور  رد  نم  رب  مدرم  نیرتراوازس  هک  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ترـضح  زا 
( قالخالا مراکم  . ) دتسرف تاولص  رتشیب  نم 

«25»

تسا یسک  نآ -  ياج  ره  رد  نم -  هب  تمایق  زور  رد  مدرم  نیرتکیدزن  هک  تسا  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ترضح  زا 
( رابخالا عماج  . ) تسا هداتسرف  تاولص  رتشیب  ایند  رد  نم  رب  هک 

«26»

نم ردـپ  دـشوپ ، تشهب  هّلح  هک  یـسک  لوا  تماـیق  زور  رد  دوـمرف : هک  تسا  تیاور  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوـسر  ترـضح  زا 
یلع نینمؤملاریما  دنناشوپ و  هّلح  ارم  نآ  زا  دعب  و  دنناشن . نآ  رب  ار  وا  دـنهن و  شرع  تسار  فرط  رب  یـسرک  تسا و  مالـسلا  هیلعمیهاربا 
بقع رد  هک  يا  هدنب  ره  و  دنتسیاب ، تاجرد  توافت  اب  نم  رس  بقع  رد  تما  مامت  و  دتسیاب . نم  يور  شیپ  رد  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نبا 

هام دننام  وا -  يور  منیبب و  ار  وا  نم  دنیبب و  ارم  دـنهد و  ياج  نم  دزن  رد  ار  وا  دتـسرف  تاولـص  نم  لآ  نم و  رب  هبترم  هد  هضیرف  زامن  ره 
( رابخالا عماج  . ) دشاب نابات  هدراهچ -  بش 

«27»
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ای دومرف : نآ  نمض  رد  دومنیم و  تیصو  ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور 
. دشاب هریبک  ناهانگ  لها  زا  هک  دنچ  ره  دوشیم ، بجاو  وا  رب  نم  تعافش  دتسرف ، تاولص  نم  رب  بش  ره  رد  ای  زور  ره  رد  هک  ره  یلع !

( رابخالا عماج  )

«28»

ناهانگ یلاعت  هناحبـس و  قح  نم ! تما  يا  هک : دومرف  عادولا  ۀجح  رد  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ترـضح  زا  هدش  تیاور 
تاولص نم  رب  هک  ره  دوشیم و  نیگنس  شتانسح  هّفک  دیوگب  هَّللا » ّالا  هلا  ال   » هملک امـش  زا  هکره  ،و  دزرمآیم رافغتـسا  تکرب  هب  ار  امش 

( ماهفالا ءالج  . ) دوب مهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  رد  نم  دتسرف 

«29»

ءالج . ) دـبایرد ار  وا  نم  تعافـش  دتـسرف  تاولـص  نم  رب  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا 
( ماهفالا

«30»

هضرع نم  رب  هکنیا  رگم  دتسرفیمن  تاولـص  نم  رب  سک  چیه  دومرف : هک  تسا  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ترـضح  زا 
( رابخالا عماج  . ) دوشیم

«31»

دزن هب  تسا  ياهفحت  لاسرا  تما  نداتسرف  تاولـص  هک  دیـسرپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ترـضح  زا  یـسک  هک  هدش  تیاور 
يارب ناشیا  زا  تسا  ياهفحت  نم ، رب  تّما  تاولص  زورما  : » دومرف ترـضح  نآ  دوب ؟ دهاوخ  ناشیا  يارب  ياهفحت  امـش  بناج  زا  ایآ  امش ؛

( تاولص لئاضف  «. ) دوب دهاوخ  تشهب  رد  ناشیا ، يارب  نم  هفحت  ادرف  نم و 

«32»

اجک ره  رد  دسریم  نم  هب  امش  تاولص  هک  دیتسرف  تاولص  نم  رب  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  هک  هدش  تیاور 
( ماهفالا ءالج  . ) دیشاب هک 

«33»

ربق شیپ  رد  هک  ره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور  دوخ  بتک  زا  يرایـسب  رد  هماع  هصاخ و 
( ماهفالا ءالج  . ) دسریم نم  هب  دتسرف  تاولص  دشاب و  رود  هک  ره  مونشیم و  نم  دتسرف ، تاولص  نم  رب  نم ،

«34»

دنیآیم دورف  نامـسآ  زا  هکئالم  زا  یعمج  هعمج  بش  هبنـشجنپ و  زور  رخآ  رد  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا 
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هب يزیچ  سمـش  بورغ  تقو  ات  هعمج  زور  هعمج و  بش  هبنـشجنپ و  زور  رخآ  رد  تسه و  هرقن  زا  اه  حول  الط و  زا  اـهملق  ناـشیا  اـب  هک 
( لاصخ . ) دنسیونیمن ار  مالسلا  مهیلعترضح  نآ  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولص  زج 

«35»

حـیبست و اب  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  نداتـسرف  تاولـص  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  زا  هیوباب  نبا 
( رابخالا عماج  . ) تسا لداعم  ریبکت  لیلهت و 

«36»

رب نیعم  ددـع  هب  مور  باوخب  هکنآ  زا  شیپ  بش  ره  هک  مدوب  هدـینادرگ  مزال  دوخ  رب  نم  تسا : هدرک  تیاکح  نینچ  تّما  رایخا  زا  یکی 
مدید باوخ  رد  متفر . باوخ  هب  هرّرقم  هفیظو  يادا  زا  دعب  مدوب و  هفرغ  رد  دوخ  یلاها  زا  یعمج  اب  یبش  متـسرف و  تاولـص  ترـضح  نآ 

نآ تساجک  دومرف : هدومن ، تافتلا  نم  هب  دش و  نشور  لزنم  نآ  راوید  رد و  مامت  شلامج  رون  زا  دش و  هفرغ  نآ  لخاد  ترضح  نآ  هک 
زا نم  دیسوب و  ارم  هراسخر  ترضح  نآ  مرب ، شیپ  ار  دوخ  نهد  مدرک  مرش  نم  مسوبب ؟ ار  نآ  نم  ات  دتسرفیم  تاولـص  نم  رب  هک  نهد 

دوب رطعم  ياهنوگ  هب  رورـس  نآ  رورپ  حور  هحیار  زا  هفرغ  دندش و  رادیب  دوب  هفرغ  نآ  رد  نم  اب  هک  ره  مدش و  رادیب  يداش  حرف و  تّدش 
( یناکدرا تاولص  حرش  . ) دشیم مامشتسا  نم  راسخر  زا  هحئار  نآ  زور  تشه  ات  دوب و  هتشگ  ّولمم  رَفْزَا  ِکشم  زا  ایوگ  هک 

«37»

لوسر هک  ره  دوشیم و  هتشون  وا  يارب  هنسح  هد  دنک  دای  ار  ادخ  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ترضح  زا 
. تسا هدینادرگ  دوخ  نیرق  ار  ترـضح  نآ  یلاعت  قح  اریز  دوشیم ، هتـشون  وا  يارب  هنـسح  هد  دـنک  دای  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا 

( عیارشلا للع  )

«38»

تسا و تدابع  نم  ندرک  دای  تسا و  تدابع  ندرک  ادخ  دای  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  زا 
( راونالاراحب . ) تسا تدابع  مالسلا  مهیلعیلع  دالوا  ناماما  ندرک  دای  تسا و  تدابع  مالسلا  هیلعیلع  ندرک  دای 

«39»

ناهانگ هراّفک  هک  دشابن  رداق  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدومن  تیاور  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  زا  دوخ  ياهباتک  رثکا  رد  هیوباب  نبا 
عماج . ) دزیریم ار  ناهانگ  ناشیا  رب  تاولص  اریز  دتسرف ، رایسب  تاولص  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  دّمحم و  رب  دیاب  دروایب  لمع  هب  ار  دوخ 

( رابخالا

«40»

نم رب  راب  کی  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ترـضح  زا  تیاور  ود  هب  رابخالا  عماج  باتک  رد 
( رابخالا عماج  . ) دنامیمن یقاب  ياهّرذ  وا  ناهانگ  زا  دتسرف ، تاولص 
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«41»

تاولـص نم  رب  هبترم  کـی  هک  ره  دومرف : هک  تسا  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ترـضح  زا  راـبخالا  عماـج  باـتک  رد 
( رابخالا عماج  . ) دنسیونیمن وا  يارب  یهانگ  چیه  زور  هس  ات  کلم  ود  نآ  دناونشب  دنیوا  ظفاح  هک  یکلم  ود  هب  ار  نآ  دتسرف و 

«42»

قوش و يور  زا  زور  ره  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ترـضح  زا  يدنوار  تاوعد  باتک  رد 
( راونالاراحب . ) دزرمایب ار  وا  ناهانگ  زور  نآ  رد  بش و  نآ  رد  هک  ددرگیم  مزال  ادخ  رب  دتسرف  تاولص  هبترم  هس  نم  هب  ّتبحم 

«43»

، ناهانگ ندرک  وحم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رب  نداتـسرف  تاولـص  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا 
نآ یتسود  و  ادخ ، هار  رد  ندرک  دازآ  هدنب  زا  تسا  لضفا  ترـضح ، نآ  رب  ندرک  مالـس  ار و  شتآ  بآ ، ندیناشن  ورف  زا  تسا  رتدیدش 
هللا یلصهَّللا  لوسر  ترـضح  زا  « 44 ( » لامعالا باوث  (. ) ادخ هار  رد  ندز  ریـشمش  زا  ای   ) ادخ هار  رد  ندـش  دیهـش  زا  تسا  رتهب  ترـضح 

وا هلاس  داتشه  ناهانگ  یلاعت  قح  دتسرف ، تاولـص  نم  رب  هبترم  دص  هعمج  زور  رد  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع 
( رابخالا عماج  . ) دزرمایب ار 

«45»

هب یلاعت  قح  دّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  دیوگب : هک  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  زا 
( رابخالا عماج  . ) دشاب هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  دیآیم  نوریب  ناهانگ  زا  دیهش و  ود  داتفه و  باوث  دیامرفیم  اطع  وا 

«46»

عیمج یلاعت  قح  دتسرف ، تاولـص  نم  رب  دنک و  دای  ارم  هک  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  زا 
عماج (. ) تسا رتشیب  اهاج  ریاس  زا  اجنآ  رد  گیر  هک  تسا  یعـضوم  مان  جلاع   ) دشاب جلاع  گیر  ددـع  هب  هچ  رگا  دزرمایب ، ار  وا  ناهانگ 

( رابخالا

«47»

دمآ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  هب  يدرم  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ترـضح  زا  ینیلک  موحرم 
امـش يارب  ار  نآ  ّلک  ایآ  تفگ : درم  نآ  ینکیم . وکین  دومرف  مهدیم ، رارق  امـش  يارب  ار  دوخ  ندرک  اـعد  فصن  نم  هک  درک  ضرع  و 

تیافک درم  نیا  ترخآ  اـیند و  رما  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفر  درم  نآ  نوچ  رتهب . دومرف : ترـضح  مهدـب ؟ رارق 
( یفاک لوصا  . ) تسا هدش 

«48»

دّمحم و رب  نداتـسرف  تاولـص  هب  دیاب  لوا  دشاب ، یتجاح  ادخ  يوس  هب  ار  هک  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا 
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قح هک  اریز  دیامن ، متخ  نداتـسرف  تاولـص  هب  زین  رخآ  رد  دنک و  بلط  ار  دوخ  تجاح  نآ  زا  دعب  دیامن و  ادتبا  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ 
لآ دّـمحم و  رب  تاولــص  دراذـگاو و  ار  تجاـح )  ) طـسو دــیامن و  لوـبق  ار  تاولــص ) ود   ) فرط ود  هـک  تـسا  نآ  زا  رتمـیرک  یلاـعت 

( یفاک لوصا  . ) دوشیمن بوجحم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم 

«49»

دای ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دنک و  اعد  امـش  زا  یکی  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ترـضح  زا 
( عوبسالا لامج  . ) دوریم الاب  دیامن  دای  ار  ترضح  نآ  نوچ  دنزیم و  رپ  وا  رس  يالاب  رد  اعد  نآ  دیامنن 

«50»

تباجتسا بجوم  نم ، رب  امش  نداتسرف  تاولـص  هک  تسا  هدومن  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  زا  یـسوط  خیش 
( یسوط یلاما  . ) دنادرگیم هزیکاپ  ار  امش  لامعا  دوشیم و  امش  ياعد 

«51»

دینادرگ دـنلب  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخلوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  هیوباـب  نبا 
( لامعالا باوث  . ) دزاسیم فرطرب  ار  قافن  نآ ، هک  اریز  نم  رب  نداتسرف  تاولص  رد  ار  دوخ  ياه  زاوآ 

«52»

نآ دشابن  تاولـص  نآ  اب  ایند و  لها  ِتانـسح  عیمج  اب  دیایب  تمایق  زور  رد  يا  هدـنب  رگا  هک  تسا ، هدـش  لقن  ینـس  هعیـش و  ياهباتک  رد 
( یناکدرا تاولص  حرش  . ) دننادرگیمرب وا  رب  ار  تانسح 

«53»

ار رفعج  هزمح و  یتقو  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  يدـنوار  تاوعد  باتک  رد 
، دندروخ نآ  زا  یتعاس  دوب و  هتـشاذگ  ردِـس ) تخرد  هویم   ) رانُک زا  یقبط  ناشیا  يور  شیپ  رد  دـنیبیم و  باوخ  یـسک  هکنانچ  مدـید 
ردپ و متفگ  متفر و  ناشیا  دزن  هب  سپ  دـندروخ  نآ  زا  یتعاس  دـش و  بطر  نآ  زا  سپ  دـندروخ ، نآ  زا  یتعاس  دـش و  روگنا  نآ  زا  سپ 

امـش رب  نداتـسرف  تاولـص  ار  لامعا  نیرتهب  داب . امـش  يادف  ام  ناردام  ناردپ و  دنتفگ : دیتفای  رتهب  ار  لمع  مادـک  داب ! امـش  يادـف  مردام 
( راونالاراحب . ) مالسلا هیلعبلاطیبا  نب  ّیلع  یتسود  و  نداد ، بآ  ار  يا  هنشت  و  میتفای ،

«54»

ار تیفاع  ِرد  یلاعت  قح  دتسرف ، تاولص  نم  رب  هبترم  کی  هک  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترـضح  زا 
( رابخالا عماج  . ) دیاشگب يو  رب 

«55»
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ياهبطخ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترـضح  تافو  زا  دعب  هک  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  ّیلع  ترـضح  هدومن : تیاور  هیوباب  نبا 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  رب  نداتسرف  تاولص  هب  و  دش . دیهاوخ  تشهب  لخاد  نیتداهش  رارقا  هب  دومرف : هبطخ  ءانثا  رد  دناوخ و 

دنتـسرفیم و تاولـص  ترـضح  نآ  رب  هکئالم  ادخ و  هک  انامه  دوخ  ربمغیپ  رب  دیتسرف  تاولـص  رایـسب  سپ  تفای . دیهاوخ  رد  ار  تمحر 
( راونالاراحب «. ) امیلست اومّلس  هیلع و  اّولص  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  : » تسا هدومرف 

«56»

هللا یلصدّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هکنآ  ات  تسا  عونمم  بوجحم و  اعد  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  ماشه 
( یفاک لوصا  . ) دوش هداتسرف  تاولص  ملسو  هلآو  هیلع 

«57»

بجوم نداتـسرف ، تاولـص  نم  رب  ادـخ و  ندرک  داـی  رایـسب  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوـسر  ترـضح  زا 
( ماهفالا ءالج  . ) دشخبیم یصالخ  قئالخ  هب  جایتحا  زا  و  دزاسیم ، رگناوت  ار  هدنتسرف  تاولص  ینعی  دوشیم .» رقف  ندش  فرطرب 

«58»

ترضح نآ  درک ، تیاکش  رقف  زا  دمآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  يدرم  هک  هدرک  تیاور  دعس  نب  لهس 
هروس نآ  زا  دـعب  و  تسرف ، مالـس  نم  رب  و  دـشابن ، هاوخ  دـشاب و  هناخ  رد  یـسک  هاوخ  نک ، مالـس  يدـش  دوخ  هناخ  لخاد  نوچ  دومرف :
ءالج . ) درکیم هضافا  دوخ  ناشیوخ  ناگیاسمه و  رب  هکنانچ  دـیدرگ  رگناوت  يزور  كدـنا  رد  درک و  نانچ  درم  نآ  و  ناوخب ، صـالخا 

( ماهفالا

«59»

هک دـیتسرف ، تاولـص  نم  رب  ار ، يزیچ  دـینک  شومارف  نوچ  دوـمرف : هک  تسا  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ترـضح  زا 
( ماهفالا ءالج  . ) یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  زیچ  نآ  ندروآ  دای  بجوم 

«60»

قح دتـسرف ، تاولـص  نم  رب  هبترم  کی  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ترـضح  زا  نینچمه 
. دـنکیم قلخ  وا  ياـضعا  عیمج  رد  يرون  و  وا ، يـالاب  رد  يرون  و  وا ، پچ  فرط  رد  يرون  و  وا ، رـس  رد  يروـن  تماـیق ، زور  رد  یلاـعت 

( رابخالا عماج  )

«61»

هک ره  دومرف : دناوخ  یناضمر  هام  يارب  هک  ياهبطخ  رد  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترـضح  زا  هدومن  تیاور  قودص  خیش 
. دـشاب کبـس  لاـمعا  يوزارت  هـک  يزور  رد  ار  وا  لاـمعا  يوزارت  دـنادرگیم  نیگنـس  یلاـعت  قـح  دتـسرف  تاولـص  رایــسب  هاـم  نـیا  رد 

( راونالاراحب )
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«62»

نازیم دزن  رد  تمایق  زور  رد  نم  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  هک  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  هدش  تیاور 
تانسح هّفک  رد  مروآیم و  تسا  هداتسرف  نم  رب  هک  ار  یتاولص  نم  دشاب ، تانسح  هّفک  زا  رتنیگنس  شتائیس  هّفک  هک  ره  و  دوب ، مهاوخ 

( لامعالا باوث  . ) ددرگ رتنیگنس  تاولص  هب  تانسح  هّفک  هکنآ  ات  مراذگیم  وا 

«63»

یباوخ بجع  هتـشذگ  بش  رد  دومرف : دـمآ و  نوریب  هرهاط  هرجح  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  يزور  هک  هدـش  تیاور 
نم رب  هک  یتاولص  مدید  سپ  دیزغلیم ، مدق  ره  رد  دیزرلیم و  هظحل  ره  تشذگیم و  طارص  زا  هک  مدید  دوخ  تما  زا  ار  يدرم  مدید ،

( لوصالا راونا  . ) دینارذگ طارص  زا  تمالس  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ و  دوب  هداتسرف 

«64»

نم رب  هک  یـسک  دش  دهاوخن  منهج  شتآ  لخاد  زگره  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  زا 
( رابخالا عماج  . ) دتسرف تاولص 

«65»

، دتسرف تاولص  امش  رب  هک  ره  تفگ : دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  دومرف : هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ترـضح  زا  هدش  تیاور 
( رابخالا عماج  . ) دوب دهاوخ  تشهب )  ) لها زا  دنتسرف  تاولص  وا  رب  کلم  رازه  داتفه  هک  ره  دنتسرف و  تاولص  وا  رب  کلم  رازه  داتفه 

«66»

تاولص هک  اریز  دیتسرف  تاولص  نم  رب  رایسب  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  هک  تسا  روکذم  يدنوار  تاوعد  رد 
( راونالاراحب . ) تشهب رد  تسا  رون  و  طارص ، رد  تسا  رون  و  ربق ، رد  تسا  رون  نم  رب  نداتسرف 

«67»

رد ار  وت  تمایق  شطع  هک  يراد  تسود  یـسوم ! يا  هک  درک : یحو  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد 
تاولص نم  بیبح  رب  ایند  رد  زورما  هک  دیسر  باطخ  نایملاع ! راگدرورپ  يا  یلب ، درک : ضرع  یشابن ؟ هنشت  زور  نآ  فقاوم  رد  و  دباین ،

( یناکدرا تاولص  حرش  . ) یشاب نمیا  تمایق ، یگنشت  زا  ادرف  ات  تسرف 

«68»

يو رب  یلاعت  قح  دتسرف  تاولـص  راب  دص  نم  رب  هک  ره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد 
ار وا  دیامرف و  اطع  زامن  تعکر  رازه  هد  باوث  دوخ  لضف  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دتسرف  تاولص  نم  رب  راب  رازه  رگا  دتـسرف و  تاولـص  رازه 

( یناکدرا تاولص  حرش  . ) دناماشایب لیبسلس  بارش  زا  سدق ، هریظح  رد 
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«69»

رب هک  تسا  یسک  نآ  تمایق  لاوها  زا  امش  نیرت  راگتسر  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد 
( یناکدرا تاولص  حرش  . ) دتسرفیم تاولص  رتشیب  نم 

«70»

ات دریمن  دتسرف ، تاولص  نم  رب  هبترم  رازه  زور  ره  هک  ره  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد 
( یناکدرا تاولص  حرش  . ) دنیبب تشهب  رد  ار  دوخ  ياج 

«71»

. دشاب نمیا  گرم  یخلت  زا  دتسرف  تاولص  نم  رب  هک  ره  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد 
( یناکدرا تاولص  حرش  )

«72»

هب ار  تّما  مالس  دننکیم و  تحایس  نیمز  رد  هک  تسه  یناگتـشرف  ار  یلاعت  قح  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح 
( نیظعاولا ۀضور  . ) دنناسریم نم 

«73»

ات مندب ، هب  ارم  حور  دنادرگیمرب  یلاعت  قح  دتسرفیم ، مالس  نم  رب  هک  ره  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ترضح  نینچمه 
( راونالاراحب . ) میوگب ار  وا  باوج  هکنآ 

«74»

هب لیئربج  هکنآ  رگم  نم ، تافو  زا  دعب  دنک  مالس  نم  رب  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح 
مالـس و وا  دوخ  رب  و   ) هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مالّـسلا و  هیلع  و  میوگیم : نم  هدرک ، مالـس  وت  رب  نالف  نب  نالف  دیوگیم : دـیآیم و  نم  دزن 

( راونالاراحب (. ) شتاکرب ادخ و  تمحر 

«75»

لوـسر رب  دـیاب  دوـش ، غراـف  زاـمن  زا  هدـنب  نوـچ  دوـمرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعبلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  زا 
هک دیامن  لاؤس  ادخ  زا  و  درب ، هانپ  ادـخ  هب  شتآ  زا  و  دـیامن ، لاؤس  ادـخ  زا  ار  تشهب  دتـسرف و  تاولـص  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
زا هک  ره  دوریم و  الاب  وا  ياعد  دتـسرف  تاولـص  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  رب  هک  ره  اریز  دیامن ، جـیوزت  وا  هب  ار  نیعلا  روح 

ادـخ زا  ار  نایروح  نوچ  و  نآ ، زا  درب  هانپ  وت  هب  هچنآ  زا  تدوخ  هدـنب  هب  نک  اطع  ادـنوادخ ! دـیوگیم : تشهب  دـهاوخب  ار  تشهب  ادـخ 
( یعادلا ةدع  . ) تساوخ هک  ار  هچنآ  ار  تدوخ  هدنب  نک  اطع  ایادخ  دنیوگیم : اهنآ  دهاوخب 
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«76»

هک ار  يزیچ  میامن  میلعت  وت  هب  یهاوخیم  ایآ  دومرف : هباّبس  نب  حابص  هب  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ترـضح  زا  هیوباب  نبا 
دّمحم و یلع  ّلص  ّمهّللا  وگب : هبترم  دص  حبـص  زامن  زا  دـعب  دومرف : یلب . درک  ضرع  يوار  دراد ؟ هاگن  منهج  شتآ  یمرگ  زا  ار  وت  يور 

( لامعالا باوث  . ) دّمحم لآ 

«77»

هک یتسردب  دیتسرف  تاولص  نم  رب  رایسب  هعمج ، زور  رد  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  زا 
مادـک هک  درک  ضرع  یـسک  دـیئامن  لاؤس  ادـخ  زا  تشهب ، زا  ار  هلیـسو  هجرد  نم  يارب  و  ددرگیم ، فعاضم  اهلمع  باوث  زور ، نآ  رد 

. مشاـب نم  ربـمغیپ  نآ  هک  مراودـیما  نم  و  يربـمغیپ ، رگم  دـسریمن  نآ  هب  هک  تسا  تشهب  هجرد  یلعا  نآ  دومرف : هلیـسو ؟ هجرد  تسا 
( رابخالا عماج  )

«78»

نم رب  هعمج  زور  رد  هک  ره  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  زا 
( لامعالا باوث  . ) ترخآ رد  یس  و  ایند ، رد  یس  دنکیم ، اور  ار  وا  تجاح  تصش  یلاعت  قح  دتسرف ، تاولص  هبترم  دص 

«79»

، دتسرف تاولـص  نم  رب  هبترم  دص  هعمج  زور  رد  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  زا 
( رابخالا عماج  . ) دزرمایب ار  وا  هلاس  داتشه  ناهانگ  ادخ 

«80»

رد دیتسرف  تاولص  رایسب  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا 
رگا هبترم و  دص  ات  دومرف : تسا ؟ ردقچ  رایسب  تاولص  درک : ضرع  يوار  هعمج -  زور  هعمج و  بش  ینعی  ینارون -  زور  ینارون و  بش 

( راونالاراحب . ) تسا رتهب  دوش  رتدایز 

«81»

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هعمج  بش  رد  هک  ره  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا 
هک یکلم  و  دننکیم ، رافغتسا  وا  يارب  اهنامـسآ  رد  ادخ  هکئالم  و  تمایق ، زور  ات  ار  اهنامـسآ  وا  رون  دنادرگیم  نشور  دتـسرف ، تاولص 

( راونالاراحب . ) دنکیم رافغتسا  وا  يارب  تمایق  زور  ات  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ربق  رب  تسا  لّکوم 

«82»

هب نامـسآ  زا  هکئالم  دـنیآیم  دورف  دوشیم  هعمج  بش  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداّص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا 
یلصدّمحم لآ  دّمحم و  رب  تاولص  زجب  ار  يزیچ  هبنـش  بش  ات  تسه و  هرقن  زا  اهذغاک  الط و  زا  اهملق  اهنآ  ياهتـسد  رد  و  اههّرذ ، ددع 
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هک تسا  نآ  اهتنس  هلمج  زا  دومرف : ترضح  نآ  زا  دعب  دیتسرف و  تاولص  رایسب  زور  بش و  نآ  رد  سپ  دنسیونیمن . ملسو  هلآو  هیلع  هللا 
هیلعاـضّرلا هقف  رد  نینچمه  دوش و  هداتـسرف  تاولـص  وا  تیبلـها  ترـضح و  نآ  رب  هبترم  دـص  ماـیا  ریاـس  رد  هبترم و  رازه  هعمج  ره  رد 

هک یناوت  رگا  و  هعمج ، زور  هعمج و  بش  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  رب  تسرف  تاولص  رایسب  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا 
( عوبسالا لامج  . ) دوب دهاوخ  نآ  رد  لضف  یتسرف  هبترم  رازه 

«83»

هبترم دص  دتـسرف و  تاولـص  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هبترم  دص  هعمج  زور  رد  هک  ره  تسا : هدـش  تیاور  زاب  و 
( راونالاراحب . ) دوش هدیزرمآ  وا  ناهانگ  هتبلا  دناوخب ، دحا » هَّللا  وه  لق   » هبترم دص  دنک و  رافغتسا 

«84»

: دیوگب هعمج  زامن  زا  دعب  حبص و  زامن  زا  دعب  هک  ره  دومرف : هک  دناهدرک  تیاور  مالسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  یمعفک  یـسوط و  خیش 
حابصم . ) دوشیمن هتشون  وا  رب  هانگ  لاس ، کی  تدم  ات  دّمحم  لآ  َو  دّمحم  یلَع  َِکلُسُر  َو  َِکتَکئالَم  ِتاوَلَـص  َو  َِکتاوَلَـص  ْلَعْجا  ّمهّللا 

( دّجهتم

«85»

دیئوب و تفرگ و  ترضح  نآ  مداد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  هب  یلگ )  ) نیحایر زا  يزیچ  نم  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  ینهج  کلام  زا 
وا ناـهانگ  مدرک ، نم  هک  دـنک  نینچ  سک  ره  دوـمرف : سپ  دّـمحم » لآ  دّـمحم و  یلع  ّلـص  ّمـهّللا  : » دوـمرف داـهن و  دوـخ  ياهمـشچ  رب 

( قالخالا مراکم  . ) دهن نیمز  رب  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  دوشیم  هدیزرمآ 

«86»

ياعد چـیه  مدـش و  هبعک  هناخ  لخاد  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  ترـضح  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  میعن  نب  مالّـسلادبع 
شلمع هک  تسا  هدماین  نوریب  هبعک  زا  سک  چیه  دومرف : ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  رب  تاولص  رگم  دیـسرن  نم  رطاخ  هب  رگید 

( لامعالا باوث  . ) دشاب رتهب  وت  لمع  زا 

«87»

ناراوگرزب نآ  هب  لّسوت  ات  دـنا -  هکئالم  نیرتبّرقم  هک  یهلا -  شرع  هلَمَح  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلعراهطا  تیبلـها  راـبخا  رد 
( راونالاراحب . ) دنرادرب ار  یهلا  شرع  دنتسناوتن  دنداتسرفن ، تاولص  ناشیارب  و  دنتسجن ،

«88»

، دوب بانج  نآ  تمدخ  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هتسشن و  ناتسلخن  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ترـضح  يزور 
هب ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ترـضح  دـیدرگیم ، ترـضح  نآ  درِگ  رب  دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  هـب  یلـسع  روـبنز  هاـگان 

. ماهتـشاذگ عـضوم  نـالف  رد  لـسع  يردـق  دـیوگیم : دـنک و  تفایـض  ار  اـم  دـهاوخیم  روـبنز  نـیا  دوـمرف : مالــسلا  هیلعنینمؤـملاریما 
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توـبن سلجم  رد  ار  لـسع  نآ  دـندرب و  فیرـشت  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  سپ  درواـیب . ار  نآ  هک  تسرفب  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما 
رد ببس  هچ  هب  تسا  خلت  هفوکش  امش  تشروخ  هک  دیسرپ  روبنز  نآ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ترضح  دعب  دندومن . رضاح 

تقو نآ  دیآیم  ام  نورد  رد  هفوکش  زا  يردق  هاگره  هک  اریز  تسامش ؛ بانج  تکرب  هب  نآ  درک : ضرع  ددرگیم . نیریـش  امـش  نورد 
حرش . ) دوشیم نیریش  ام  نورد  رد  خلت  هفوکش  تاولص ، نآ  تکرب  هب  میتسرف و  تاولص  امـش  رب  تبون  هس  هک  دسریم  ام  هب  یهلا  ماهلا 

( یناکدرا تاولص 

«89»

هیرگ و  دمآ ، رهش  نآ  هب  کلم  نآ  نوچ  نک ، ناریو  ار  رهش  نالف  دومرف : یکلم  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  تیاور  راهزالا  ضایر  باتک  رد 
، هدیزو لالج  بیهم  زا  رهق  داب  دنت  و  درکن ، مادقا  رهش  یناریو  رب  هدومن ، محر  ناشیا  رب  دینـش  ار  نایاپراهچ  دایرف  نانز و  هلان  ناکدوک و 

كاخ يور  رب  نالان  نایرگ و  ار  وا  لیئربج  يزور  دنام ، روجهم  مورحم و  كالفا  رب  دـعاصت  زا  و  تسکـش ، مهرد  ار  کلم  نآ  لاب  رپ و 
، دومن ضرع  لالج  هاـگراب  هب  ار  وا  یگراـچیب  زجع و  لاـح  تخوس . کـلم  نآ  یلاـب  هتـسکش  یلاـح و  ناـشیرپ  رب  شلد  و  دـید ، هداـتفا 
وا هب  ددرگرب ، وا  هب  لاب  رپ و  نآ ، تکرب  هب  ات  دتـسرف  تاولـص  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  نم  بیبح  رب  وگب  وا  هب  هک  دـمآ  باطخ 
( راهزالا ضایر  . ) دومن زاورپ  دوخ  هنایشآ  بناج  هب  لاب  غارف  اب  هتفایزاب ، لابقا  لاب  دومن و  مایق  تاولص  فیاظو  هب  کلم  نآ  هدش ، هتفگ 

«90»

( هبوبحم  ) ار نآ  هک  تسه  یتخرد  تشهب  رد  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  هک  تسا  ثیداحالا  ضایر  باتک  رد 
هویم نآ  زا  و  هرک ، زا  رتمرن  و  لسع ، زا  رتنیریش  و  ریش ، زا  رتدیفس  و  تسا ، رتگرزب  بیس  زا  رتکچوک و  رانا  زا  تخرد  نآ  هویم  دنیوگ و 

رد « 91 ( » ثیداحالا ضایر  . ) مِّلـس دّـمحم و  لآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  نتفگ : هب  دـیامن  تموادـم  زور  ره  هک  یـسک  رگم  دروخیمن 
َْریَخ اّنَع  ِهِزْجا  َو  مِّلـس  دّـمحم و  لآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  : » دـیوگب راب  هس  زور  ره  سک  ره  هک  تسا  تیاور  راـهزالا  ضاـیر  باـتک 

تعفر یلاعت  قح  زا  و  دومن ، دهاوخ  یهاوخ  رذع  وا  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  هدروآ و  اج  هب  ار  تشهب  تمعن  قح  ءازَجلا »
( راهزالا ضایر  . ) دومرف دهاوخ  لاؤس  ار  وا  هجرد 

«92»

هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  رب  نداتسرف  تاولص  هک  مدینش  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  تفگ : ریـصبوبا  هک  هدرک  لقن  یطنزب  عماج 
( راونالاراحب (. ) دشاب رصع  رهظ و  زامن  دارم  دیاش   ) جح داتفه  اب  تسا  يواسم  رصع  رهظ و  نیب  ام  رد  ملسو 

«93»

دهاوخن وا  يارب  نید  دتسرفن  تاولص  نم  هب  هک  ره  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ترـضح  هک  هدش  تیاور  دوعـسم  نبا  زا 
( ماهفالا ءالج  . ) دوب

«94»

نم مان  هک  تسا  یسک  نآ  مدرم  نیرت  یقش  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ترـضح  زا  دهف  نب  دمحا  خیش 
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( یعاّدلا ةّدع  . ) دتسرفن تاولص  نم  رب  دوش و  رکذ  وا  دزن  رد 

«95»

دتسرفن تاولص  نم  رب  دوش و  رکذ  وا  دزن  رد  نم  مان  هک  ره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور 
( راونالاراحب . ) تسا هدرک  افج  نم  رب 

«96»

ار نم  رب  تاولص  ینعی  یباتک -  رد  نم  رب  دتسرف  تاولص  هک  ره  دومرف : هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ترضح  زا  هدش  تیاور 
( ماهفالا ءالج  . ) تسا باتک  نآ  رد  نم  مان  هک  مادام  دننک  شزرمآ  بلط  وا  رب  ناگتشرف  دسیونب -  یباتک  رد 

«97»

كرت دـمع  يور  زا  دیـسریم ، ترـضح  نآ  كرابم  مان  هب  نوچ  و  دومنیم ، تباـتک  ثیدـح ، دوب و  هرـصب  رد  يدرم  هک  دـناهدرک  لـقن 
تاولص حرش  . ) دش ادج  شتـسد  زا  یّلکب  وا  ناتـشگنا  و  داتفا ، شناتـشگنا  رد  هروخ  يرامیب  ینامز  كدنا  رد  درکیم ، تاولـص  نتـشون 

( یناکدرا

«98»

دیـشخب و ارم  تفگ : درک ؟ هچ  وت  اب  یلاعت  قح  هک  دندیـسرپ  وا  زا  دـندید و  باوخ  رد  تافو  زا  دـعب  ار  يدـنک  لضف  هک  دـناهدرک  لـقن 
ببـس هک  دـمآ  لـمع  هچ  اـهنآ  زا  دـنتفگ : دوب . هدـش  رداـص  ماـهبا -  هباّبـس و  ینعی  نم -  تشگنا  ود  نیا  زا  هک  یلمع  هب  تشاد  یمارگ 

( یناکدرا تاولص  حرش  (. ) مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) نتشون رایسب  تفگ : دیدرگ ؟ وت  تمارک 

«99»

نآ رب  دیتسرف  تاولص  رایسب  دوش ، روکذم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  مسا  نوچ  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا 
و دنتـسرفیم . وا  رب  تاولـص  رازه  هکئالم  زا  فص  رازه  رازه  یلاـعت و  قح  دتـسرف  تاولـص  کـی  ترـضح  نآ  رب  هک  ره  اریز  ترـضح ،
. دناهداتسرف تاولص  وا  رب  هکئالم  ادخ و  هکنآ  يارب  دنتـسرفیم ، تاولـص  هدنب  نآ  رب  هکنآ  رگم  دنامیمن ، یقاب  ادخ  تاقولخم  زا  يزیچ 

( یفاک لوصا  . ) دنرازیب وا  زا  ترضح ، نآ  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  و  تسا . رورغم  لهاج و  دیامنن  نآ  رد  تبغر  هک  ره  سپ 

«100»

لآ دّـمحم و  رب  هکنآ  اـت  تسا  عونمم  بوـجحم و  اـعد  دوـمرف : هک  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  ملاـس  نبا  ماـشه 
( یفاک لوصا  . ) دوش هداتسرف  تاولص  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم 

«101»

هک نآ  هب  داد  تراشب  دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  هک  هدش  تیاور  فوع  نب  هَّللادبع  زا 
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وا رب  کلم  رازه  داتفه  هک  ره  و  دنتسرفیم ، تاولص  وا  رب  کلم  رازه  داتفه  دتـسرف ، تاولـص  وت  رب  هک  يا  هدنب  ره  دیامرفیم : یلاعت  قح 
( رابخالا عماج  . ) دوب دهاوخ  تشهب  لها  زا  دنتسرف  تاولص 

«102»

ُهَدحَو هَّللا  ّالا  هِلا  ّنا ال  ُدَهْشَا  : » دییوگب دیوش  غراف  وضو  زا  نوچ  دومرف : هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  زا  هدش  تیاور 
هداشگ تمحر  ياهرد  امـش  يارب  دینک  نینچ  نوچ  و  دیتسرف . تاولـص  نآ  زا  دـعب  و  ُُهلوسر » َو  ُهُدـْبَع  ًادّـمحم  ّنَا  ُدَهْـشَا  َو  َُهل  َکیرـش  ال 

( ماهفالا ءالج  . ) دوشیم

«103»

قرـشم رد  یکی  دراد  لاب  ود  هک  تسا  هدیرفآ  یکلم  یلاعت  قح  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  هک  هدـش  تیاور 
زا قئـالخ  همه  ددـع  هب  تسا  اـه  رپ  کـلم  نآ  يارب  تسا و  شرع  ریز  رد  وا  رـس  متفه و  نیمز  رد  وا  ياـپ  و  برغم ، رد  يرگید  تسا و 

نامـسآ و ياههراتـس  ناتخرد و  گرب  ناراب و  تارطق  هرامـش  هب  و  ناشیا . سافنا  ددع  هب  ییایرد و  و  ییارحـص ، تاناویح  نج و  سنا و 
ریز تسا  ییایرد  هک  رون ، رهن  رد  هک  دیامرف  رما  هتشرف  نآ  هب  یلاعت  قح  دتسرف ، تاولص  نم  رب  نم  تما  زا  یکی  نوچ  و  نابایب . ياهگیر 

عیمج و  دنادرگ ، یکلم  ار  هرطق  نآ  یلاعت ، قح  و  دزیر ، ورف  ياهرطق  يو  رپ  ره  زا  دراشفب و  ار  دوخ  دـیآ و  نوریب  دروخ و  هطوغ  شرع ،
( ضایّرلا ةرهز  . ) دننک رافغتسا  هدنب  نآ  يارب  تمایق  زور  ات  هک  دیامرف  رما  ار  اهنآ 

«104»

قح دتـسرف ، تاولـص  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ترـضح  رب  راب  کی  هک  يا  هدنب  ره  تسا : روکذـم  ءاملعلا  ۀـضور  باتک  رد 
دتسیاب و هضور  شیپ  رد  هدیناسر ، بانج  نآ  هرهطم  هضور  هب  ار  تاولـص  نآ  ندز  مهرب  مشچ  زا  رتدوز  هک  دتـسرفب  ار  ياهتـشرف  یلاعت 
وا هب  ناسرب و  وا  هب  ار  نم  دورد  هد  دیامرفیم : رورس  نآ  تسا . هداتسرف  یتاولـص  نالف  تنب  ۀنالف  ای  نالف ، نب  نالف  هَّللا  لوسر  ای  دیوگب :
وت هب  نم  تعافش  و  یطـسو ، هباّبـس و  دننام  يدوبیم  نم  اب  و  دناسریم ، تشهب  هب  ار  وت  دوبیم ، یکی  نم  دورد  هد  نیا  ياج  هب  رگا  وگب :

کیدزن رد  دوریم و  ـالاب  نامـسآ  يوس  هب  کـلم  ناـمه  سپ  دوب . دـهاوخ  هچ  وت  هبترم  هک  نیبـب  تسا ، دورد  هد  هک  نوـنکا  دیـسریم .
ناسرب وا  هب  نم  زا  دورد  هد  هک  دسر  باطخ  داتسرف ، تاولص  راب  کی  وت ، بیبح  رب  هنالف  ای  نالف  ادنوادخ ، دیوگیم : دتـسیایم و  شرع 

سپ دوب . دـهاوخ  هچ  وت  تمارک  هک  رگنب  تسا  هد  هک  نونکا  دیـسریمن ، وـت  هب  خزود  شتآ  زگره  يدوـب ، یکی  َهد  نیا  زا  رگا  وـگب : و 
( ءاملعلا ۀضور  . ) نم هدنب  يارب  نیّیلع  رد  ار  تاولص  نیا  نک  هریخذ  دیامرف : کلم  نآ  هب  یلاعت  قح 

«105»

نم رب  دنوش و  قرفتم  دننیشنب و  یسلجم  رد  هک  یعمج  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  زا 
( ثیداحالا راهزا  . ) دشاب رت  شوخان  ییوب  ره  زا  هک  دزیخیمرب  سلجم  نآ  زا  ییوب  دنتسرفن ، تاولص 

«106»

رب دننکن و  دای  ار  ادـخ  دـنوش و  عمج  یـسلجم  رد  هک  یموق  ره  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا 
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( یفاک لوصا  . ) دش دهاوخ  لابو  ترسح و  ناشیارب  سلجم  نآ  دنتسرفن ، تاولص  دوخ  ربمغیپ 

«107»

طارص رب  وا  يارب  هک  ره  و  طارص ؛ رب  تسا  رون  نم  رب  تاولص  دومرف : هک  تسا  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ترـضح  زا 
( یفاک لوصا  . ) دوب دهاوخن  ران  لها  زا  دشاب  رون 

«108»

و هداهن ، شیپ  رد  یحول  هک  دید  ار  ياهتشرف  دیسر . مراهچ  نامسآ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ترضح  نوچ  جارعم  بش  رد 
نآ دروآرب و  ار  دوخ  لاب  لـیئربج  درکن . میظعت  ترـضح  نآ  يارب  و  دزیریم ، شیاـه  هدـید  زا  بآ  دور ، دـننام  دـنکیم و  رظن  حول  رد 

. مدیدن ار  وت  نم  هک  تفریم  الاب  حول  نیا  زا  رون  نادنچ  هک  راد  روذـعم  ارم  هک  درک  ضرع  دیـسوب و  ار  بانج  نآ  باکر  دـمآ و  کلم 
ٌیّلع ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ال  : » هک تسا  هتشون  تفگ : تسا ؟ هتشون  هچ  حول  نیا  رد  دومرف : ترـضح  نآ 
رازه جـنپ  ماهدروآ ، اجب  لاس  رازه  تسیب  رد  یلاعت  قح  رما  هب  هک  مراد  زامن  تعکر  ود  نم  تفگ : کـلم  نآ  سپ  مالـسلا » هیلعهَّللا  ّیلو 

مهدیم امش  هب  ار  نآ  باوث  و  دّهشت ، رد  لاس  رازه  جنپ  و  دوجس ، رد  لاس  رازه  جنپ  و  عوکر ، رد  لاس  رازه  جنپ  مدوب و  مایق  رد  نآ  لاس 
: دومرف ترـضح  نآ  مدیـشخب . امـش  تما  هب  تفگ : مرادن . جایتحا  وت  تعاط  هب  نم  هک  دومرف : ترـضح  نآ  ییامرف . وفع  ارم  ریـصقت  هک 

تاولـص نم  رب  هبترم  کی  ناشیا  ناراـکهانگ  زا  کـی  ره  هک  ادـخ  تّزع  هب  دنتـسین . جاـتحم  نآ  هب  نم  تما  هک  تسا  نیا  رد  نم  ناـمگ 
( یناکدرا تاولص  حرش  . ) تسا رتشیب  وت  تعاط  لاس  رازه  تسیب  نیا  زا  نآ  باوث  دتسرف ،

«109»

مه اب  و  دنـشاب ، رگیدکی  تسود  ادخ  يارب  هک  هدنب  ود  ره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور 
حرش . ) دزرمایب ار  ود  ره  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  یلاعت  قح  دنوش ، ادج  مه  زا  هکنآ  زا  شیپ  دنتـسرف  تاولـص  نم  رب  دنیامن و  هحفاصم 

( یناکدرا تاولص 

«110»

تاّیحت تخرد  ار  نآ  هک  تسا  یتخرد  ایرد  نآ  بل  رب  دـنیوگ و  تاکرب  يایرد  ار  نآ  هک  تسا  ییایرد  نامـسآ  رد  هک  تسا  هدـش  لقن 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ناربمغیپ  دّیـس  رب  نابعـش  هام  رد  ینمؤم  هدنب  نوچ  و  تاولـص . غرم  مان  هب  تسا  یغرم  هنایـشآ  تخرد  نآ  رب  دنمان و 

زا هک  ياهرطق  ره  زا  و  دراشفب . ار  دوخ  ياهرپ  و  دروخ ، هطوغ  اـیرد  نآ  رد  اـت  دـیامن  رما  ار  غرم  نآ  یلاـعت  قح  دتـسرف  تاولـص  ملـسو 
باوث و  دندرگ . لوغـشم  راگدرورپ  يانث  حدم و  دیمحت و  سیدقت و  هب  اه ، کلم  نآ  عیمج  و  دیامن ، قلخ  یکلم  دزیرب ، غرم  نآ  ياهرپ 

( یناکدرا تاولص  حرش  . ) دنیامن تبث  هدنتسرف  تاولص  لامعا  ناوید  رد  ار  اهنآ 

«111»

هب دـینادرگ  دوخ  لیلخ  ار  میهاربا  یلاعت  قح  دومرف : میظعلادـبع  هدازماما  هب  مالـسلا  هیلعیقنلا  یلع  ماـما  ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور 
( راونالاراحب . ) داتسرفیم تاولص  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  لآ  دّمحم و  رب  رایسب  هک  نیا  تهج 
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«112»

رب تشاد و  تسد  رازه  نیدنچ  هک  دید  ار  ياهتشرف  جارعم  بش  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور 
نیا هک  داد  باوج  تسا ؟ ياهتشرف  هچ  نیا  هک  دیسرپ  لیئربج  زا  درکیم . باسح  ناتـشگنا  نآ  اب  و  دوب ، تشگنا  رازه  نیدنچ  یتسد  ره 

ناراـب تارطق  باـسح  هـک  دیـسرپ  کـلم  نآ  زا  ترـضح ، نآ  درادیم . هاـگن  ار  نآ  باـسح  هـک  ناراـب ، تارطق  رب  لّـکوم  تـسا  یکلم 
هرطق دـنچ  هدـیراب و  ناراب  ربا  زا  و  هدـیرفآ ، ارم  یلاعت  قح  هک  يزور  نآ  زا  تفگ : ینادیم ؟ هنوگچ  دومرف : یلب . درک : ضرع  ینادیم ؟

ربا زا  دوز  هرطق  مادک  و  هدیدرگ ، عیاض  اه  رازهروش  رد  هرطق  دـنچ  و  هدـیئور ، هایگ  هرطق  دـنچ  زا  اهایرد و  رب  هرطق  دـنچ  و  اهارحـص ، رب 
يزیچ ایآ  هک  دیسرپ  وا  زا  ترضح  نآ  دناهدش . لصتم  رگیدکی  هب  اوه  رد  هرطق  مادک  و  هدیسر ، نیمز  رب  رتدوز  هرطق  مادک  و  هدش ، ادج 
کی زا  هک  یباوث  دتسرف ، تاولص  امش  ترضح  رب  صالخا  اب  ینمؤم ، هدنب  نوچ  یلب ! تفگ : ییاین ؟ رب  نآ  باسح  هدهع  زا  وت  هک  تسه 

زا نیمز ، نامـسآ و  نابـساحم  همه  نم و  دسریم ، ددـع  هدزای  هب  نوچ  منادـب و  مناوتیم  ار  نآ  باسح  نم  دوشیم ، تمارک  هد  ات  ددـع 
( بولقلا حابصم  . ) دنادیمن ار  نآ  باسح  یسک  دنوادخ  ترضح  زج  هب  مینامیم و  زجاع  نآ  باسح  هدهع 

«113»

كرت هک  تشذگن  يزیچ  اما  دشیمن . رـضاح  لفاحم  سلاجم و  هب  درکیمن و  ترـشاعم  یـسک  اب  و  دوب ، دـهاز  دـباع و  رایـسب  یـصخش 
نیا رب  تموادـم  تلزع و  كرت  بجوم  هک  دـنتفگ  وا  هب  هدرک  بجعت  نآ  زا  مدرم  درک . رایتخا  ار  یظعاو  سلجم  تمزـالم  هدرک  تلزع 

، ورب ظعاو  نالف  سلجم  هب  دومرف : نم  هب  مدید ، باوخ  رد  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ترـضح  هک  تفگ  تسیچ ؟ تبحص 
( یناکدرا تاولص  حرش  . ) مدونشخ وا  زا  نم  دتسرفیم و  رایسب  تاولص  نم  رب  هک 
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مشچ و هک  مراد  يدـنزرف  هک  درک  ضرع  دـمآ ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  ینز  هک  تسا  هدـش  تیاور 
هب هک  تسرف  تاولـص  رایـسب  نم  رب  ورب ، دومرف : ترـضح  نآ  ماهدروآ . هانپ  امـش  تیاـنع  فطل و  هب  لاـح  درادـن و  اـپ  تسد و  شوگ و 

یتاولـص تشادیمرب ، هک  یمدـق  ره  هب  دومن و  تاولـص  نداتـسرف  هب  عورـش  اج  نامه  رد  نز  نآ  دیـسر . یهاوخ  دوخ  يوزرآ  هب  يدوز 
زا هدیدرگ ، ملاس  شحراوج  ءاضعا و  مامت  تسا و  هتسشن  تمالس  تّحص و  هب  هک  دید  ار  دوخ  دنزرف  دمآرد  هناخ  هب  نوچ  و  داتسرفیم .

نارـضاح اب  ترـضح  نآ  دـیناسر . ضرع  هب  دوب  هدرک  هدـهاشم  ار  هچنآ  دـمآ و  دجـسم  هب  هتفگن ، نخـس  دوخ  دـنزرف  اـب  يداـش ، حرف و 
دـناسریم و مالـس  ار  امـش  یلاعت  قح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ای  درک  ضرع  و  دـش ، لزان  لیئربج  سپ  دـندیدرگ ، نامداش 

تما ياه  هتسکش  وت ، تعافش  هب  ادرف  مدروآ  حالص  هب  ار  لاح  هتسکش  نیا  ءاضعا  امـش ، رب  تاولـص  تکرب  هب  زورما  هکنانچ  دیامرفیم :
( فئاطلا عمجم  . ) درک مهاوخ  تسرد  ارت 
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راتفرگ میظع  باقع  میلا و  باذـع  هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  وا  شردام  دومن . تافو  رتخد  نآ  تشاد و  يرتخد  ینز  هک  تسا  هدـش  لـقن 
ات دیلانیم  دیرابیم و  کشا  دوخ  دنزرف  لاح  رب  زور  دنچ  هدومن  زاغآ  يراز  هلان و  دش و  رادیب  باوخ  زا  رایـسب  هودنا  اب  ردام  نآ  تسا ،

! رتخد يا  تفگ : وا  هب  دوب . نامارخ  سودرف  هضور  رد  نامداش و  لدـشوخ و  هک  یلاـح  رد  دـید  باوخ  رد  ار  رتخد  نآ  رگید ، راـب  هکنآ 
مدوب باذـع  رد  دوخ  ناهانگ  تهج  هب  ردام ! يا  داد : باوج  منکیم ؟ هدـهاشم  هک  تسا  تروص  هچ  نیا  مدـید و  هک  دوب  لاـح  هچ  نآ 
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دیشخب و ناتسروگ  لها  هب  ار  نآ  باوث  داتسرف و  تاولص  تبون  دنچ  تشذگ و  ام  هربقم  رانک  زا  يزیزع  اهزور  نیا  رد  و  يدید . هکنانچ 
( یناکدرا تاولص  حرش  . ) تشادرب ناتسربق  لها  زا  باذع  تاولص  نآ  تکرب  هب  یلاعت  قح 
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ادن بیغ  ملاع  زا  يدانم  دتسرف ، تاولـص  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  رب  ناگدنب  زا  یکی  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور 
هب نوچ  و  دنتسرف ، تاولص  وا  رب  راب  رازه  دسر  لوا  نامسآ  لها  هب  ادن  نیا  نوچ  دتسرف و  تاولص  راب  هد  هدنب  نیا  رب  یلاعت ، قح  هک  دنک 
قح سپ  دیسر . دهاوخ  راب  رازه  تفه  هب  دسریم  یهتنملا  ةردس  کیدزن  هکنآ  ات  نینچمه  دنیازفیب و  نآ  رب  راب  رازه  دسر ، مود  نامـسآ 

ار وا  يازج  نم  هکنآ  ات  دیراذگاو ، نم  هب  ار  نآ  دمآ  دیناوتیمن  نوریب  نم  هدنب  تاولص  هدهع  زا  امش  هک  دیامن  باطخ  هکئالم  هب  یلاعت 
( سلاجملا نویع  . ) مزرمایب ار  وا  ناهانگ  هک  تسا  نآ  وا  يازج  و  مهدب ،
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هدنب نوچ  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  رد  تفگیم : هک  مدینـش  یظعاو  زا  دـیوگ : تاولـص  لئاضف  حرـش و  باتک  فلؤم  یناکدرا  موحرم 
فرط کی  هک  دنیرفآیم  رون  زا  يدومع  تاولص ، نآ  زا  یلاعت  قح  دتسرف  تاولص  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترـضح  رب  يا 

ره و  دناهتسشن . کلم  رازه  داتفه  هبعـش ، ره  رب  و  دراد ، هبعـش  رازه  داتفه  دومع ، نآ  و  نامـسآ ، رد  نآ  رگید  فرط  تسا و  نیمز  رب  نآ 
رازه داتفه  هب  ینابز  ره  اب  تسا و  نابز  رازه  داتفه  یناـهد  ره  رد  تسا و  ناـهد  رازه  داـتفه  يرـس  ره  رب  دراد و  رـس  رازه  داـتفه  یکلم 
حرـش . ) دننکیم رافغتـسا  تمایق  زور  ات  هدنتـسرف  تاولـص  نآ  يارب  اه  تغل  اهنابز و  نآ  همه  اب  هکئالم  نآ  عیمج  دـنکیم و  مّلکت  تغل 

( یناکدرا تاولص 
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هیلع هللا  یلصهَّللا  لوسر  ترضح  متساوخیم  هک  دوب  یتدم  تفگ  دمآ و  نیکتکبـس  دومحم  ناطلـس  دزن  هب  یـصخش  هک  تسا  هدش  لقن 
اب لامج  هتشذگ  بش  رد  دومن و  تدعاسم  تداعس  هکنآ  ات  میوگب . راوخمغ  نآ  هب  متـشاد  هک  یـضرع  منیبب و  باوخ  رد  ار  ملـسو  هلآو 

لوسر ای  مدرک : ضرع  هتـشاذگ  تأرج  طاسب  رد  مدـق  متفای  طـسبنم  ار  باـنج  نآ  نوچ  مدـید و  باوخ  رد  ار  لاـثملا  میدـع  نآ  لاـمک 
نم ندرگ  رد  ماو  نآ  دـسر و  رد  لـجا  هک  مسرتیم  متـسین و  رداـق  نآ  يادا  رب  مراد و  ضرق  مهرد  رازه  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصهَّللا 

. دبلط ناشن  دنکن و  رواب  نم  زا  دیاش  هک  مدرک  ضرع  ناتسب . وا  زا  ار  غلبم  نآ  نیکتکبس و  دومحم  دزن  هب  ورب  دومرف : ترضح  نآ  دنامب .
رادـیب هک  بش  رخآ  رد  یتسرفیم و  تاولـص  نم  رب  هبترم  رازه  یـس  ینکیم ، هیکت  نوچ  بش  لّوا  رد  هک  ناشن  نآ  هب  وگب  وا  هب  دومرف :

قیدصت ار  درم  نآ  هدمآرد ، هیرگ  هب  ناتساد ، نیا  ندینـش  زا  دومحم  ناطلـس  یتسرفیم . تاولـص  نم  رب  رگید  هبترم  رازه  یـس  يوشیم 
ِنخس نیا  رد  ار  درم  نیا  ناطلـس ! يا  دنتفگ : هدومن  بجعت  تلود  ناکرا  دیـشخب . وا  هب  رگید  مهرد  رازه  و  درک ، ادا  ار  وا  ضرق  دومن و 

رگا یـشاب و  لوغـشم  تاولـص  نداتـسرف  هب  هک  مینیبیمن  میتسه و  وت  اب  بش  رخآ  بش و  لوا  رد  ام  هکنآ  لاح  ینکیم و  قیدصت  لاحم 
رخآ لوا و  رد  هنوگچ  سپ  دتسرف ، تاولص  هبترم  رازه  تصش  دناوتیمن  دشاب ، لوغشم  تاولـص  نداتـسرف  هب  زور  هنابـش  مامت  رد  یـسک 

تاولص راب  رازه  هد  هک  تسا  نانچ  دتسرفب  ار  تاولص  نیا  راب  کی  هک  ره  ماهدینش  ءاملع  زا  نم  هک  تفگ : ناطلس  ددرگیم ؟ رسّیم  بش 
تاولص راب  رازه  تصش  هک  منادیم ، نانچ  مناوخیم و  ار  تاولص  نیا  هبترم  هس  بش  رخآ  رد  و  هبترم ، هس  بش  لوا  رد  نم  و  هداتـسرف ،

نیا تاولـص  و   ) تسا يداـش  زا  نم  هیرگ  نیا  دـیوگیم و  تسار  تسا  هدروآ  ار  ترـضح  نآ  ماـغیپ  هک  شیورد  نـیا  سپ  ما . هداتـسرف 
ْغَِّلب َو  ِنادَـقرَفلا ، َلَبْقَتْـسا  َو  ْنادـیدَجلا  َّرَک  و  نارْـصَعلا ، َبَقاعت  و  ناوَلَملا ، َفَلَتخا  اَم  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  اندّیَـس  یلَع  ّلَـص  ّمهّللا  ( » تسا
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( یناکدرا تاولص  حرش  (. ) ًاریثک مْهیلَع  َكراب  َو  ْمّلَس  َو   ) مالَّسلا َو  َۀِّیحَّتلا  اّنِم  ِِهتَیب  ِلهَا  َحاورَا  ُهَحوُر و 
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زا ه  ُُهلْهَا » َوُه  ام  ًادّـمحم  اّنَع  ُهَّللا  يَزَج  : » دـیوگب هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  زا 
( هّمغلا فشک  . ) دزادنایم بعت  رد  زور  رازه  تدم  ات  ار  بتاک  داتفه  باوث ، نتشون  ترثک 
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قح هک  مدیسرپ  وا  زا  مدید ، باوخ  رد  ار  وا  نآ  زا  دعب  و  دومن ، تافو  متـشاد  ياهیاسمه  نم  تفگ : هک  دناهدومن  لقن  یلبـش  زا  یتیاکح 
نابز ریکن  رکنم و  لاؤس  تقو  هب  هلمج  نآ  زا  مدیـشک  میظع  ياهجنر  و  مدـید ، گرزب  ياه  لوه  خیـش ! يا  تفگ : درک ؟ هچ  وت  اب  یلاعت 

ود نآ  مدُرم . مالسا  نید  رب  مدوب و  ناملـسم  نم  رخآ  دیـسر ، نم  هب  اجک  زا  تبوقع  نیا  الیو ه ! او  متفگیم : دوخ  اب  دنام ، زاب  راک  زا  نم 
ات درک  نیقلت  ارم  دـش و  لیاح  ناـشیا  نم و  ناـیم  دـمآ و  ییوبـشوخ  يوم  وکین  صخـش  هاـگان  دـندیبلط . باوج  نم  زا  تظلغ  هب  هتـشرف 

: تفگ يداد . تاجن  هّصغ  نیا  زا  ارم  هک  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  یتسیک ؟ وت  هک  مدیسرپ  صخـش  نآ  زا  و  مداد ، یبوخب  ار  ناشیا  باوج 
ره تقو و  ره  رد  هکنآ  هب  مرومأم  يداتسرف و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رب  وت  هک  یتاولـص  زا  ماهدش  قلخ  هک  متـسه  یـصخش  نم 

( یناکدرا تاولص  حرش  . ) مسر وت  دایرف  هب  يوش ، راتفرگ  هک  اج 
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رانک هب  شراذـگ  هاگان  دور . اجک  هب  هک  تسنادیمن  هدـمآ  نوریب  هناخ  زا  یناـن  بلط  هب  لاـیع ، بحاـص  جاـتحم و  يریقف  هک  تسا  لـقن 
رد تفگیم : ظعاو  هک  دینـش  داتـسیا و  اـجنآ  رد  ریقف  نآ  دومرفیم . بیغرت  تاولـص  نداتـسرف  هب  ار  نارـضاح  هک  داـتفا  یظعاو  سلجم 

يزور نامسآ  زا  یلاعت  قح  دتسرف  تاولص  ریقف  رگا  دبای و  تکرب  شلام  دتسرف  تاولص  رگناوت  رگا  هک  دینکن  ریصقت  تاولص  نداتـسرف 
هب شیاپ  تشذگیم . ياهناریو  هب  زور  هس  زا  دعب  و  دش ، لوغشم  تاولص  نداتسرف  هب  و  تفر ، نوریب  سلجم  نآ  زا  ریقف  دتـسرفیم . وا  رب 

تسا نامسآ  زا  نم  يزور  هدعو  هک  تفگ  ریقف  درم  دش . رهاظ  گنس  نآ  ریز  رد  رز ، زا  رپ  ییوبس  دش و  هدنک  گنس  نآ  دمآرب . یگنس 
شرسمه يارب  دوب  هدمآ  شیپ  شیارب  ار  هچنآ  و  دمآ ، هناخ  هب  و  تشاذگ ، دوخ  ياج  هب  ار  گنـس  نامه  مهاوخیمن و  ار  نیمز  يزور  و 

هک ار  درم  نآ  تیاکح  و  دوب ، دوخ  هناخ  ماب  رب  يدوهی  نآ  تقو ، نآ  رد  اضق  زا  دوب ، يدوهی  هک  تشاد  ياهیاـسمه  ریقف  درم  درک . ناـیب 
دید دوشگ ، ار  نآ  رس  نوچ  و  دمآ . هناخ  هب  هتـشادرب  ار  وبـس  نآ  تفر و  هناریو  نامه  هب  هدمآ  دورف  ماب  زا  ًاروف  دینـش . تفگیم  شنز  اب 

نآ دیمهف و  وا  مدوب  ماب  يالاب  هک  یتقو  تسام ، نمشد  ناملسم ، هیاسمه  نیا  هک  تفگ  دوخ  ناسک  اب  تسا . برقع  رام و  زا  رپ  وبس ، هک 
هب ار  وبس  نآ  هک  تسا  رتهب  سپ  دسر . نم  هب  يررض  نآ  زا  مروآ و  هناخ  هب  ار  وبـس  نآ  متفا و  عمط  رد  نم  هک  تفگ  نیا  يارب  ار  نخس 
هک یتقو  رد  دـمآ ، ماب  هب  سپ  ددرگرب . شدوخ  هب  تساوخیم  نم  يارب  هک  ار  يررـض  هکنآ  ات  مزیر  وا  هناـخ  رد  هنزور ، هار  زا  هدرب  ماـب 
درم نآ  و  میشاب ، یتسدگنت  رقف و  رد  ام  و  يراذگب ، ار  نآ  یبایب و  رز  زا  رپ  يوبـس  وت  هک  دشاب  اور  تفگیم  دوخ  رهوش  هب  ریقف  نآ  نز 
الاب ار  رس  ریقف  درم  تخاس  نوگنرس  هدوشگ و  ار  وبس  نآ  رـس  يدوهی  هاگان  دوش . لزان  نامـسآ  زا  ام  يزور  هک  مراودیما  نم  تفگیم :

و درکیم ، عمج  ار  اه  رز  نآ  و  دزیریم ، ورف  نامـسآ  زا  رز  کنیا  نز  يا  هک  درک  دایرف  دزیریم ، ورف  رز  وا ، هناـخ  هنزور  زا  دـید  هدرک 
یقاب تسا . برقع  رام و  نامه  دید  درک  هاگن  وبس  لخاد  هتفرگ  زاب  ار  نآ  دزیریم  رز  وبـس  زا  هک  دید  يدوهی  نوچ  داتـسرفیم . تاولص 
نامه دسریم . روهظ  هب  هک  تسا  یبیغ  رارسا  زا  يّرس  نیا  هک  تسناد  يدوهی  نآ  دوب . خرـس  رز  همه  و  تخیر ، ورف  ریقف  هناخ  رد  زین  ار 

ار مالسا  هب  فرشت  تداعس  يدوهی  و  ینغ ، ناملـسم  تاولـص  تکرب  زا  دش . ناملـسم  وا  تسد  هب  هدیبلط  ماب  يالاب  ار  ناملـسم  درم  تقو 
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( یناکدرا تاولص  حرش  . ) تفای

«122»

وا زا  و  دسیونیم ، هنـسح  رازه  دص  وا  يارب  یلاعت  قح  دتـسرفب ، هعمج  رـصع  زا  دـعب  ار  تاولـص  نیا  هک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
دّمحم لآ  دّـمحم و  یلع  ّلَـص  ّمهّللا  : » تسا نیا  تاولـص  دزاـسیم و  اور  تجاـح  رازه  دـص  وا  يارب  و  دـنکیم ، وـحم  هئّیـس  رازه  دـص 

ِهَّللا و ُۀمحَر  َو  ْمِهِداسْجا  َو  ْمِهِحاورَا  یلَع  َو  مالَّسلا  ُمهیلَع  َو  ِهیلَع  َِکتاکََرب  ِلَْضفَِاب  مهیلَع  َكِراب  َو  َِکتاوَلَص  ِلَْضفَِاب  َنیّیِـضرَملا  ِءایِـصوَالا 
( عوبسالا لامج  «. ) ُهتاکرب

«123»

. دوش هدناوخ  هبترم  تفه  هتشذگ ، تاولص  نیمه  هعمج  رصع  زامن  زا  دعب  دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ترـضح  زا 
دور نوریب  زامن  تلاح  زا  هکنآ  زا  شیپ  ار  تاولـص  نیا  هبترم  هد  هعمج  رـصع  زامن  زا  دـعب  هک  ره  تسا : هنوگ  نیا  هب  رگید  تیاور  رد  و 

( عوبسالا لامج  . ) دنتسرفیم تاولص  رگید  هعمج  زا  تقو  نامه  ات  وا  رب  هکئالم  دناوخب ،

«124»

اور ار  وا  تجاح  دص  یلاعت  قح  دّمحم ؛ ِلآ  دّـمحم و  یلع  ِّلَص  ِّبر  ای  دـیوگب : هبترم  دـص  هک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما 
( عوبسالا لامج  . ) ترخآ زا  تجاح  داتفه  ایند و  زا  تجاح  یس  دنادرگ ،

«125»

ره رد  و  دروآ ، اـجب  زاـمن  تعکر  ود  هعمج ، بش  رد  هک  ره  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ترـضح  زا 
ناهانگ یلاعت  قح  هلآ » َو  ِّیّمُالا  ِّیبنلا  یَلَع  ّلَص  ّمهّللا  : » دـیوگب زامن  زا  دـعب  دـناوخب و  صالخا  هروس  هبترم  هاـجنپ  دـمح  زا  دـعب  تعکر 

یگنـسرگ و زا  ار  وا  یلاعت  قح  و  تسا . هدرک  متخ  ار  نآرق  هبترم  رازه  هدزاود  ایوگ  هک  دـشاب  ناـنچ  و  دزرماـیب . ار  وا  هدـنیآ  هتـشذگ و 
رب یهانگ  چیه  و  دنکیم ، يرادـهاگن  شنایرکـشل  سیلبا و  زا  ار  وا  و  دزاس ، فرط  رب  ار  وا  نزح  مامت  و  دراد ، هاگن  تمایق  زور  یگنـشت 
وا زا  ار  ربق  باذع  ادخ  و  دشاب ، هدرم  دیهش  دریمب  بش  نآ  رد  ای  زور  نآ  رد  رگا  و  دنادرگ ، ناسآ  وا  رب  ار  گرم  تارکـس  و  دسیونن ، وا 

توملا کلم  دزاس و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  و  دیامرف ، لوبق  ار  وا  هزور  زامن و  و  دـیامرف ، اطع  وا  هب  دـنک  لاؤس  ادـخ  زا  هچ  ره  و  درادرب ،
( عوبسالا لامج  . ) دروآ وا  دزن  هب  ار  تشهب  ناحیر  ناوضر  هکنآ  ات  دنکن  ضبق  ار  وا  حور 

«126»

دعب تعکر  ره  رد  و  دروآ ، اجب  زامن  تعکر  ود  هعمج  بش  رد  هک  ره  تسا  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ترضح  زا 
ّیبَّنلا یلَع  ّلَص  ّمهّللا  : » دیوگب هبترم  رازه  زامن  زا  دعب  دناوخب و  دـحا » هَّللا  وه  لق   » هبترم جـنپ  تسیب و  یـسرکلا و  ۀـیآ  هبترم  هد  دـمح  زا 

اطع وا  هب  تشهب  رد  يرصق  دسیونب و  وا  يارب  هرمع  هد  جح و  هد  باوث  دیامرف و  اطع  وا  هب  ربمغیپ  رازه  تعافـش  یلاعت  قح  ِِهلآ » ِّیّمُالا و 
( عوبسالا لامج  . ) دشاب رتعیسو  ایند  ياهرهش  نیرتگرزب  زا  هک  دیامرف 

«127»
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ای هبنشود  بش  ای  هبنـشجنپ  زور  ای  هبنـش  جنپ  بش  ای  هعمج  زور  ای  هعمج  بش  رد  هک  ره  دندومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
دناوخب و هانلزنا  ّانا  هروس  هبترم  کی  هحتاف و  هروس  هبترم  تفه  تعکر ، ره  رد  مالس و  ود  هب  دروآ ، اجب  زامن  تعکر  راهچ  هبنـشود ، زور 

رازه داتفه  وا  هب  یلاعت  قح  لیئرَبَج  یلَع  ّلص  ّمهّللا  دیوگب : هبترم  دص  دّمحم و  لآ  دّـمحم و  ّلص  ّمهّللا  دـیوگب : هبترم  دـص  زامن  زا  دـعب 
( عوبسالا لامج  . ) دشاب هّیروح )  ) هیراج رازه  داتفه  هناخ  ره  رد  و  هناخ ، رازه  داتفه  يرصق  ره  رد  هک  دیامرف ، اطع  رصق 

«128»

هب مالسلا  مهیلع  ار  ترضح  نآ  لآ  دّمحم و  دنادرگ  داش  هک  دهاوخ  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا 
ِیف ِِهلآ  َو  دّمحم  یلَع  ّلَص  ّمهّللا  َمِحُْرتِْسا . ِنَم  َمَحْرَا  ای  َو  ِْلئُـس  ْنَم  َْریَخ  ای  َو  یطْعَا  ْنَم  َدَوْجَا  ای  ّمهّللا  : » دتـسرف تاولـص  ناشیارب  وحن ، نیا 

ّمهّللا نیلَـسرملا . یف  ِِهلآ  دّمحم و  یلع  ّلص  َو  یلْعَالا  ِءالَملا  ِیف  ِِهلآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  َو  َنیرخآلا  یف  ِِهلآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  َو  َنیلَّوَالا 
الَف َُهرَا  َْمل  َو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحِمب  ُتنَمآ  ّینِا  ّمهّللا  َةریبَکلا . َۀَجَرَّدلا  َو  َۀَْعفَّرلا  َو  َفرَّشلا  َو  َۀَلیضَفلا  َو  َۀَلیـسَولا  ُهلآ  دّمحم و  ِطْعَا 
یلَع َّکنِا  ًاَدبَا  ُهَدَْعب  َاَمْظَا  ًائینَه ال  ًاِغئاس  ًاّیَوَر  ًَابَرـشَم  ِهِضوَح  ْنِم  ینِقْـسا  َو  ِِهتّلم  یلَع  ینّفََوت  َو  ُهَتَبْحُـص  ینقُزْرا  َو  ُهَتَیؤر  ۀَـمایِقلا  ِمْوَی  ینمِرَْحت 

َو هیَلَع  ُهَّللا  یّلَص  ًادّمحم  ْغَِّلب  َّمهّللا  ُهَهْجَو . ِنانِجلا  ِیف  ینفِّرَعَف  َُهرَا  َْمل  َو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحِمب  ُتنَمآ  ّینِا  ّمهّللا  ٌریدَق  ٍءیَـش  ِّلُک 
( راونالاراحب . ) ًامالَس ًۀّیَِحت و  یّنِم  ِهلآ 

«129»

رد رتش  نآ  تسا . هدیدزد  يرتش  هکنیا  هب  دندرک  مهتم  ار  وا  و  دـندروآ ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  دزن  هب  ار  يدرم 
. تسا هداتسرف  نم  رب  هک  یتاولص  تهج  هب  داد ، درم  نیا  تئارب  هب  تداهش  رتش ، نیا  هک  دومرف  بانج  نآ  درک ، يزاوآ  ترضح  نآ  دزن 

«130»

هللا یلصهَّللا  لوسر  رب  ار  تاولـص  نیا  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد  نینچمه  و 
ياهوزرآ هب  و  دیآیم ، مهارف  وا  يارب  ریخ  بابسا  و  دوشیم ، هداد  يرای  نانمشد  رب  ددرگیم و  وحم  شناهانگ  دتسرف ، ملـسو  هلآو  هیلع 

تاولـص دوب . دهاوخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  ياقفر  زا  تشهب ، رد  و  ددرگیم ، هداشگ  وا  رب  يزور  و  دـسریم ، دوخ 
َو ّمهّللا  ٌۀَکََرب  یقبت  یّتح ال  دّمحم  ِلآ  دّمحم و  یلَع  ْكِراب  َو  ّمهّللا  ٌةولَـص  یقبَت  یَّتَح ال  دّـمحم  ِلآ  دّـمحم و  یلَع  ّلَص  ّمهّللا  : » تسا نیا 

( راونالاراحب «. ) ٌۀَمْحَر یقبَت  یّتَح ال  دّمحم  ِلآ  ًادّمحم و  ْمَحْرَا  َو  ّمهّللا  ٌمالَس  یقبَی  یّتح ال  دّمحم  ِلآ  دّمحم و  یلَع  ْمّلَس 

«131»

هریبک ناهانگ  زا  نآ  دننکیم و  رایسب  تبیغ  مدرم  هک  درک ، تیاکش  مالسلا  امهیلعرـضخ  سایلا و  هب  ءایلوا ، زا  یکی  يزور  هک  تسا  لقن 
ترـضح دـننکیمن . كرت  ار  حـیبق  لمع  نآ  و  دنونـشیمن ، ارم  نخـس  میامنیم ، عنم  نآ  زا  منکیم و  تحیـصن  ار  ناشیا  هچ  ره  تسا و 

هَّللا یّلَص  َو  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  : » دیوگب وا  هب  دیآرد ، سلجم  هب  یسک  نوچ  هک  تسا  نآ  راک ، نیا  هراچ  دومرف : مالسلا  هیلعسایلا 
، دیامن تبیغ  رد  عورش  یسک  هاگره  هک  دنادرگیم ، لّکوم  سلجم  نآ  رب  ار  یکلم  یلاعت  قح  تروص  نیا  رد  ٍدّمحم » ِلآ  َو  ٍدّمحم  یلَع 

مالـسلا هیلعرـضخ  ترـضح  سپ  دراد . هاگن  ندرک  تبیغ  زا  ار  موق  نآ  ات  دـهاوخب  یلاعت  قح  زا  و  دراد ، زاـب  تبیغ  زا  ار  نآ  کـلم ، نآ 
یلاعت قح  ٍدّمحم » لآ  ٍدّمحم و  یلع  هَّللا  یّلـص  میحّرلا و  نمحّرلا  هَّللا  مسب  : » دیوگب سلجم ، زا  نتفر  نوریب  تقو  رد  یـسک  نوچ  دومرف :
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. دنیامن وا  تبیغ  سلجم ، نآ  لها  هک  دراذگن  هکنآ  ات  دتسرفیم  ار  یکلم 

«132»

دنهد و ام  هب  تبـسن  هک  دسرب  امـش  هب  یلمع  باوث  هاگره  دـندومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلعنیرهاط  همئا  زا  ینیلک  موحرم 
ام زا  هدیسر  امش  هب  هک  زیچ  نآ  دنچ  ره  دیسر ، دهاوخ  امـش  هب  باوث  نآ  دیروآ ، اجب  دیـسرب  باوث  نآ  هب  هکنآ  دیما  هب  ار  لمع  نآ  امش 

( یناکدرا تاولص  حرش  . ) دشابن

(1 « ) هتکن دنچ  »

«1»

مالـسلا مهیلعءایبنا  رئاس  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  لـضف  زا  و  دـمآ ، مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تمدـخ  هب  يدوهی  يدرم 
هللا یلصدمحم  هب  ار  نآ  زا  لضفا  دومرف : ترضح  نآ  درک . رما  مالسلا  هیلعمدآ  هدجس  هب  ار  هکئالم  یلاعت  قح  هک  تفگ  و  دومن ، لاوئس 

ار داّبع  تدابع  و  دنتسرف ، تاولص  وا  رب  هک  دومرف  رما  هکئالم  هب  و  داتـسرف ، تاولـص  وا  رب  دوخ  هک  اریز  هدومن ، تمارک  ملـسو  هلآو  هیلع 
هیلع و اّولـص  اونمآ  نیذـلا  اهّیا  ای  یبّنلا  یلع  نّولـصی  هتکئـالم  هَّللا و  نا  : » دومرف و  داد ، رارق  ترـضح  نآ  رب  تاولـص  رد  تماـیق ، زور  اـت 

نآ رب  تاولص  هد  یتاولص  ره  هب  یلاعت  قح  دتسرف ، تاولص  وا  رب  ترـضح ، نآ  تافو  زا  دعب  ای  تایح  لاح  رد  هک  ره  و  امیلـست .» اومّلس 
علطم وا  رب  ترـضح  نآ  دتـسرف ، تاولـص  وا  رب  بانج ، نآ  تافو  زا  دـعب  هک  ره  و  دـیامرفیم . اـطع  وا  هب  هنـسح  هد  ،و  دتـسرفیم صخش 

ره رد  ار ، وا  تما  ياعد  یلاعت ، هناحبس و  قح  و  تسا . هداتسرف  هک  یتاولص  لثم  دتـسرفیم ، مالـس  تاولـص و  صخـش  نآ  رب  و  دوشیم .
رتگرزب و نیا  و  دنتـسرف . تاولـص  ترـضح  نآ  رب  هکنآ  ات  دـناسریمن ، تباجا  هب  و  درادیم ، فوقوم  دـنیامن ، لاوئـس  راـگدرورپ  زا  هچ 

. دومرف اطع  مالسلا  هیلعمدآ  هب  هچنآ  زا  تسا  رتمیظع 

«2»

، نداتسرف تاولص  هکنآ  رگید  دوشیم . رتراوازس  نمث ، یتدایز  زاوج  اب  دیامن ، میلـست  رتشیب  نمث  هک  ره  و  تسا ؛ تعافـش  نمث  تاولص ،
ثیدح نومضم  هب  امهلآ ، امهیلع و  هَّللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح و  نآ  هک  اریز  تسا ، ترضح  نآ  یمّلعم  يردپ و  ّقح  ءادا  هب  مایق 

. دنتسه تّما  ردپ  ود  ِۀَّمُالا » ِهِذه  اَوبَأ  تنَأَو  اَنَأ  »

«3»

: دومرف ترضح  نآ  دوب ؟ دهاوخ  یک  تمایق  دیـسرپ : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يدرم  هک  دنا  هدرک  تیاور  هصاخ  هماع و 
اما ماهدرکن ، هدامآ  رایـسب  هقفن  هقدـص و  هزور و  زامن و  درک : ضرع  ياهدروآ ؟ اـجب  لـمع  هچ  و  زور ، نآ  يارب  ياهتخاـس  اـّیهم  زیچ  هچ 
هک دوب ، یهاوخ  سک  نآ  اب  وت  دومرف : ترضح  نآ  مرادیم . تسود  رایـسب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ادخ و  هک  تسه  ردقنیا 

. يرادیم تسود  ار  وا 

«4»

: لوا تسا : زیچ  ُهن  تسا  رّرقم  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  مان  نتفگ  ای  ندینـش  تقو  رد  تاولـص ، كرات  يارب  هچنآ 
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هللا یلـصادخ  لوسر  زا  یعادلا  هّدع  باتک  رد  دـهف  نب  دـمحا  خیـش  هکنانچ  دوشیم * . هدز  وا  یناشیپ  رب  یتخبدـب  تواقـش و  رهُم  هکنآ 
و دتسرفن * .» تاولص  نم  رب  و  موش ، هدرب  مان  وا  دزن  رد  نم  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرت  یقـش  : » هک تسا  هدرک  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع 

تخبدب یّقـش و  تفگ : درک و  اعد  لیئربج  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  سَنَا  زا  هّماع ، قیرط  هب 
نب یـسوم  هکنانچ  دوش * . لیلذ  رابتعا و  یب  راوخ و  هکنآ  مود : دتـسرفن .» تاولـص  وت  رب  و  يوش ، هدرب  ماـن  وا  دزن  رد  وت  هک  یـسک  داـب 

كاـخ رب  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  اـمهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  لیعامـسا 
یب يراوـخ و  ینیب ،» یگدوـلآ  كاـخ   » زا دارم  و  دتـسرفن .» تاولـص  نم  رب  و  موـش ، هدرب  ماـن  وا  دزن  رد  نم  هـک  یـسک  ینیب  داـب  هدـیلام 

مالـسلا هیلعنیدجاسلا  دّیـس  ترـضح  زا  دـیفم ، خیـش  هیوباب و  نبا  هکنانچ  ددرگیم * . لماک  وا  لُخب  تفـص  هکنآ  موس : تسا . يرابتعا 
رب و  موش ، هدرب  مان  وا  دزن  رد  نم  هک  تسا  یسک  نیتسار  ِلماک  لیخب  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور 
هک ره   » تسا تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هکنانچ  دوش * . هدرمش  ناراک  افج  زا  هکنآ  مراهچ : دتـسرفن .» تاولـص  نم 

يارب ترسح  بجوم  يدارفا ، نینچ  سلجم  هکنآ  مجنپ : تسا .» هدرک  افج  نم  رب  دتسرفن ، تاولـص  نم  رب  و  موش ، هدرب  مان  وا  دزن  رد  نم 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما  زا  یعادـلا ، ةّدـع  رد  هکناـنچ  دـش * . دـهاوخ  اـهنآ 

تاولص ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  و  دننکن ، ادخ  دای  سلجم  نآ  رد  و  دنوش ، عمج  یـسلجم  رد  هک  یهورگ  ره  : » دومرف ملـسو 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  رباج  زا  هّماع ، قیرط  هب  و  دوب * .» دهاوخ  لابو  ترـسح و  ناشیا  رب  سلجم  نآ  دنتـسرفن ،
يوب اب  دش  دنهاوخ  قّرفتم  دنتسرفن ، تاولص  نم  رب  و  دندرگ ، قّرفتم  سلجم  نآ  زا  و  دنوش ، عمج  سلجم  رد  هک  یهورگ  : » دومرف ملسو 

هدش لقن  يردخ  دیعـس  وبا  زا  دوب * . دـهاوخ  ترـسح  بجوم  تمایق  زور  رد  هکنآ  مشـش : دـشاب .» رت  هدـیدنگ  رادرم ، يوب  زا  هک  يدـب 
دهاوخ ترسح  ناشیا  يارب  تمایق  رد  دنتسرفن ، نم  رب  تاولص  هک  یـسلجم  لها  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا 

هک تسا  هدرک  تیاور  نساحم  باـتک  رد  یقرب  هکناـنچ  دـننکیم * . مگ  ار  تشهب  هار  هکنآ  متفه : دـنوش .» تشهب  لـخاد  هچ  رگا  دوب ،
رب ار  تشهب  هار  یلاعت  قح  دتسرفن ، نم  رب  تاولص  و  موش ، هدرب  مان  وا  شیپ  رد  نم  هک  ره  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما  زا  یـسوط  خیـش  و  دـنادرگ * .» ناـهنپ  صخـش  نآ 
دوعسم نبا  تیاور  هب  هماع ، رابخا  رد  و  تسا .» هداتفا  نوریب  تشهب  هار  زا  ار ، نم  رب  نداتسرف  تاولص  دنک  شومارف  هک  ره  : » دومرف ملسو 

. دنور تشهب  هب  هک  دسر  نامرف  نم ، تما  زا  یموق  هب  تمایق ، زور  رد  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  لقن 
نیا بجوـم  یهارمگ و  نـیا  ببـس  هَّللا ،! لوـسر  اـی  دـنتفگ : هباحــص  زا  یــضعب  دـننامب .» نادرگرــس  ّریحتم و  هدرک ، مـگ  ار  هار  ناـشیا 

بجوم تاولص ، كرت  هکنآ  متـشه : دنا .» هداتـسرفن  تاولـص  نم  رب  و  هدینـش ، ارم  مان  ناشیا  : » دومرف ترـضح  دشابیم ؟ هچ  ینادرگرس 
هدرک تیاور  هیوباـب  نبا  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد  بلطم ، ود  نیا  و  تسادـخ . زا  يرود  بجوـم  هکنآ  مـهن : تـسا . شتآ  رد  لوـخد 
شتآ رد  لـخاد  دتـسرفن ، تاولـص  نم  رب  و  موـش ، هدرب  ماـن  وا  دزن  رد  نم  هک  ره  : » دوـمرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تسا ؛

مهَجَرَف لّجع  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  دینادرگ .» دهاوخ  رود  دوخ  زا  ار  وا  یلاعت  قح  و  دش ، دهاوخ 

نارکمج سّدقم  دجسم  اب  ییانشآ 

نارکمج سّدقم  دجسم  اب  ییانشآ 

ییانشآ دنراد  زیزع  ارنآ  دننک و  تبغر  نارکمج -  سّدقم  دجسم  ناکم -  نیا  هب  وگب : مدرم  هب   z z z @ انکردا نامزلا  بحاص   @ای 
طاـقن زا  ینیرئاز  ياریذـپ  هراومه  هدـش و  عقاو  مق  سّدـقم  رهـش  يرتـمولیک  رد 6  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  اب 

رارق هادـف -  انحاورا  مظعالا -  هَّللا  ۀـیقب  ترـضح  هصاخ  تایانع  تاهجوت و  تحت  سّدـقم ، ناکم  نیا  دـشابیم . ناـهج  ناریا و  فلتخم 

تکرب رون و  هنیجنگ  تاولص  www.Ghaemiyeh.comلئاضف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 41زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


قح تسا و  یفیرش  نیمز  ياراد  ناکم ، نیا  هک  ارچ  دنروآ ، يور  سّدقم  ناکم  نیا  هب  هک  دناهتساوخ  ناشنایعیش  زا  ترـضح  نآ  دراد و 
ار هدافتـسا  رثکادـح  سّدـقم ، ناکم  نیا  تاکرب  زا  زیزع ، نیرئاز  هک  تسا  راوازـس  اذـل  تسا . هدـیزگرب  رگید  ياهنیمز  زا  ار  نآ  یلاـعت 

دننیبب رضاح   - هادف انحاورا  يدهم -  ترضح  ربارب  رد  ار  دوخ  دنکن و  بلج  دوخ  هب  ار  ناش  هجوت  یعرف  لئاسم  هک  دنشاب  بقارم  دنربب و 
ترضح نآ  ناگتفیش  املع و  هک  تسا  هجوت  نایاش  دننک . يراددوخ  دزاسیم  هدرزآ  ار  ترضح  نآ  كرابم  بلق  هک  یلامعا  ماجنا  زا  و 

هدرک و تولخ  زیزع  نآ  اب  ار  یتاظحل  سّدقم ، ناکم  نیا  رد  دـینک  یعـس  نیا  ربانب  دـناهدرب . سّدـقم  دجـسم  نیا  زا  ناوارف  ياههدافتـسا 
. تسا ریذپ  ناکما  اقآ  روهظ  اب  اهنت  اهیراتفرگ  ندش  فرطرب  هک  ارچ  دینک ؛ اعد  شترضح  سّدقم  روهظ  يارب  هناصلاخ 

نارکمج سّدقم  دجسم  هچخیرات  فلا :

مدوب هدیباوخ  دوخ  هناخ  رد  يرمق  يرجه  لاس 373  ناضمر  كرابم  هام   17 هبنـشهس ، بش  نم  دیوگیم : ینارکمج  هلثم  نب  نسح  خیش 
هیلعيدـهم ترـضح  دوخ  يالوم  زیخرب و  : » دـنتفگ دـندرک و  رادـیب  باوخ  زا  ارم  دـندمآ و  نم  هناخ  رد  هب  مدرم  زا  یتعامج  هاـگان ، هک 

، مدرک هاگن  کین  نوچ  دندروآ . تسا  نارکمج  دجسم  نونکا  هک  یلحم  هب  ارم  اهنآ  تسا .» هدومن  بلط  ار  وت  هک  نک  تباجا  ار  مالـسلا 
وا دزن  مه  يدرمریپ  هدرک و  شلاـب  رب  هیکت  تخت ، نآ  رب  هلاـس  یـس  یناوج  هدـش و  هدرتـسگ  تخت  نآ  رب  وکین  یـشرف  هک  مدـید  یتـخت 

دناوخ و مدوخ  مان  هب  ارم  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  دومن . نتسشن  هب  رما  ارم  هک  دوب  مالـسلا  هیلعرـضخ  ترـضح  ریپ ، نآ  تسا . هتـسشن 
رگید ياهنیمز  زا  ار  نآ  یلاعت  قح  تسا و  یفیرش  نیمز  نیا  وگب : دنکیم -  يزرواشک  نیمز  نیا  رد  هک  ملسم -  نسح  هب  ورب  : » دومرف
مـشاب هتـشاد  ياهناشن  لیلد و  نم  هک  تسا  مزال  يالوم ! يدیـس و  ای  مدرک : ضرع  دنک .» يزرواشک  نآ  رد  دیابن  رگید  تسا و  هدیزگرب 

و میهدیم ، رارق  نآ  يارب  ییاـههناشن  اـم  هدـب ، ماـجنا  ار  تلاـسر  نآ  ورب و  وـت  : » دـندومرف اـقآ  دـننکیمن ! لوـبق  ارم  فرح  مدرم  هـنرگو 
هب نیمز  زا  هک  ار  هلاـس  دـنچ  دوس  دـنک و  راـضحا  ار  ملـسم  نسح  وگب : وا  هب  ورب و  مق -  ياـملع  زا  یکی  نسحلاوبا -  دیـس  دزن  نینچمه 

. دیامن انب  يدجسم  نیمز  نیا  رد  لوپ  نآ  اب  دنک و  لوصو  تسا ، هدروآ  تسد 

مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  زامن  ب :

تیحت زاـمن  تین  هب  لوا : تعکر  ود  دـنراذگ . نآ  رد  زاـمن  تعکر  راـهچ  دـنراد و  زیزع  ارنآ  دـننک و  تبغر  ناـکم  نیا  هب  وگب : مدرم  هب 
هبترم تفه  مه  دوجـس  عوکر و  تلاح  رد  دوشیم و  هدناوخ  دـحا » هَّللا  وه  لق   » راب تفه  دـمح و  کی  نآ  تعکر  ره  رد  تسا ، دجـسم 
نیدـب دوشیم ، هدـناوخ  فیرّـشلا -  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  ناـمزلا -  بحاـص  ماـما  زاـمن  تین  هب  مود : تعکر  ود  دـننک . رارکت  ار  رکذ 

دمح هروس  هیقب  نآ ، زا  دـعب  دوشیم و  رارکت  هبترم  دـص  نیعتـسن » كایا  دـبعن و  كاـیا   » هیآ هدرک و  عورـش  ار  دـمح  هروس  هک  تروص 
تفه هدمحب » میظعلا و  یبر  ناحبـس   » رکذ هتفر و  عوکر  هب  هدناوخ و  راب  کی  طقف  ار  دحا » هَّللا  وه  لق   » هروس سپـس  و  دوشیم ، هدناوخ 

مه رـس  تشپ  هبترم ، تفه  زین  هدـمحب » یلعالا و  یبر  ناحبـس   » رکذ هتفر و  دوجـس  هب  نآ  زا  سپ  و  دوشیم . رارکت  مه  رـس  تشپ  هبترم ،
الا هلا  ال   » دوشیم هتفگ  راب  کی  دوش ، هداد  مالس  دسرب و  نایاپ  هب  زامن  نوچ  هدناوخ ، بیترت  نیمه  هب  زین  ار  مود  تعکر  دوشیم . رارکت 
یلع لص  مهللا  : » دنیوگب راب  دص  هتفر و  هدجـس  هب  نآ  زا  دعب  دوش و  هدـناوخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تاحیبست  نآ  لابند  هب  و  هَّللا »

، دناوخب نارکمج -  سّدقم  دجسم  ناکم -  نیا  رد  ار  زامن  تعکر  ود  نیا  هک  ره  : » دندومرف مالسلا  هیلعماما  هاگنآ  دمحم .» لآ  دمحم و 
دندناوخ و زاب  ارم  هرابود  هک  مدوب  هتفرن  زونه  یمدق  دنچ  مداتفا ، هار  هب  نوچ  دشاب .» هدناوخ  هبعک  رد  زامن  تعکر  ود  هک  تسا  نآ  دننام 
رامیب و ره  نک ؛ قافنا  نارامیب  نیب  شُِکب و  ارنآ  روآ و  ناکم  نیدـب  نک و  يرادـیرخ  ارنآ  تسا ، یناشاک  رفعج  هّلگ  رد  يُزب  : » دـندومرف

هشیدنا رد  ار  بش  مامت  متشگزاب و  هناخ  هب  نم  دیوگیم : هلثم  نب  نسح  دهد .» افـش  ار  وا  یلاعت  قح  دروخب ، نآ  تشوگ  زا  هک  یـضیرم 
ِناکم نامه  هب  وا  اب  مدرک و  لقن  وا  يارب  ار  هتـشذگ  بش  يارجام  متفر و  رذنملا » یلع   » غارـس هب  هدناوخ و  ار  حبـص  زامن  هکنیا  ات  مدوب ،
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دزن مق  هب  سپس  دادیم . ناشن  ار  دجسم  يانب  دودح  مالـسلا  هیلعماما  هدومرف  قبط  هک  میدید  ار  ییاهریجنز  اجنآ  رد  میتفر . هتـشذگ  ِبش 
: تفگ مداخ  یلب ! متفگ : وا  هب  یتسه ؟ نارکمج  زا  وت  ایآ  تفگ : وا  مداخ  میدیـسر ، وا  هناـخ  رد  هب  نوچ  میتفر و  اـضر » نسحلاوبا  دیـس  »

مدوب باوخ  رد  نم  هلثم ! نب  نسح  يا  تفگ : تشاد و  یمارگ  ارم  دیـس  میتفر و  هناخ  نورد  هب  هاگنآ  تسا . وت  راـظتنا  رد  رحـس  زا  دـیس 
نخـس هک  امن ، دامتعا  وا  لوق  رب  نک و  قیدصت  دیوگ ، وا  هچ  ره  دـیآیم ، وت  دزن  نارکمج  زا  هلثم ، نب  نسح  : » تفگ نم  هب  یـصخش  هک 

يو يارب  ار  هتـشذگ  بش  يارجام  نم  هاگنآ  مدوب . وت  رظتنم  تعاس  نیا  ات  ندش  رادـیب  ماگنه  زا  نکن .» در  ار  وا  لوق  تسام و  نخـس  وا 
، میدیسر نارکمج  ياتسور  کیدزن  هب  نوچ  میدش . راوس  دندروآ و  نوریب  دنداهن و  نیز  ار  اهبسا  ات  دومرف  هلصافالب  دیس  مدرک . فیرعت 

رفعج دیود ، نم  فرط  هب  دـید  ارم  زب  هکنیمه  متفر ، هّلگ  نایم  هب  دـمآیم ، نادنفـسوگ  همه  ِسپ  زا  زب  نآ  میدـید ، ار  یناشاک  رفعج  هلگ 
هدرک و حبذ  ارنآ  هدروآ و  دجسم  لحم  هب  ار  زب  نآ  لاح  ره  هب  مدوب . هدیدن  ارنآ  نونک  ات  هدوبن و  نم  هلگ  رد  زب  نیا  هک  درک  دای  دنگوس 

نسحلاوبا تفای . افـش  هادف -  انحاورا  هَّللا -  ۀیقب  ترـضح  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  تیانع  اب  درک ، لوانت  نآ  تشوگ  زا  هک  يرامیب  ره 
اهریجنز و دیس  دیناشوپ . بوچ  اب  ار  نآ  درک و  انب  ار  نارکمج  دجسم  تفرگ و  وا  زا  ار  نیمز  عفانم  هدرک و  راضحا  ار  ملسم  نسح  اضر ؛
ار وا  یلاعت  يادـخ  دـیلامیم ، اهریجنز  نآ  هب  ار  دوخ  هک  يدـنمدرد  رامیب و  ره  تشاذـگ . دوخ  هناـخ  رد  درب و  مق  هب  دوخ  اـب  ار  اهخـیم 

باتک زا  صیخلت  . ) دـیدن ار  اهنآ  یـسک  رگید  دـش و  دـیدپان  اهریجنز  نآ  نسحلاوبا ، دیـس  توف  زا  سپ  دومرفیم . تیانع  لجاع  ياـفش 
هک دیشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاهدش ! فّرشم  ینارون  لحم  نیا  هب  هک  زیزع  نارئاز  يا  امش  @@@  * z z z ات 388 ) ص 383  بقاثلا ؛ مجن 

اذـل دـنراد . تراظن  ناکم  نیا  رد  ام  همه  لامعا  رب  ترـضح  نآ  تسا و  هادـف -  انحاورا  يدـهم -  ماـما  دروم  نارکمج ، سّدـقم  دجـسم 
یلاعت كرابت و  همـسب  هَّللا . ءاشنا  ددرگ . ناملاح  لماش  شتایانع  فاطلا و  دوش و  دونـشخ  اـم  زا  اـقآ  هک  میـشاب  دجـسم  نیا  رد  ياهنوگب 

امـش يداقتعا  یهقف و  یعامتجا ، یتیبرت ، یقالخا ، تالکـشم  تالاؤس و  هب  ییوگخـساپ  هدامآ  نارکمج  سّدقم  دجـسم  تاقیقحت  دحاو 
نارکمج سّدقم  دجـسم  یگنهرف  تاقیقحت  دـحاو  یتـسپ 617  قودنـص  مق -  سردآ : هب  ار  دوخ  تـالاؤس  دـیناوتیم  دـشابیم . نازیزع 

و هدوب ، ناشیا  رارسَا  هلزنمب  دنیامنیم ، هبتاکم  یتسپ  قودنـص  نیا  اب  هک  ینازیزع  ياههمان  بلاطم و  هک  تسا  هّجوت  نایاش  دییامن . لاسرا 
لباق یلاعت  كرابت و  همسب  تاقیقحت  دحاو  مق  نارکمج -  سّدقم  دجـسم  دش . دهاوخ  تبقارم  تقد و  ًالماک  اهنآ  يرادهگن  ظفح و  رد 

اب هطبار  رد  نارکمج  سّدقم  دجـسم  ترـضح : نآ  سّدقم  تحاس  هب  نادـنمتدارا  و  جـع )  ) يدـهم ترـضح  ناگتفیـش  ناقـشاع و  هجوت 
يدقن ریغ  يدقن و  ياهکمک  بذج  يراکمه و  هنوگره  هدامآ  رازگزامن ، نازیزع  امـش  ياهیدـنمزاین  نیمأت  دجـسم و  عماج  حرط  يارجا 

هب ار  نآ  دیسر  هدومن و  زیراو  نارکمج  سّدقم  دجسم  هبعش  تلم  کناب  يراج 313 -  باسح  هب  ار  دوخ  يدقن  ياهکمک  دشابیم . امش 
مق نارکمج -  سّدقم  دجسم  دییامن . لاسرا  نارکمج  سّدقم  دجسم  یتسپ 161 - قودنص  مق  سردآ :

تسا هدومن  رشتنم  نارکمج » سّدقم  دجسم  تاراشتنا   » نونک ات  هک  ییاهباتک 

يوجتـسج رد   - 5 راعـشا )  ) ییالط ياههشوخ   - 4 راعـشا )  ) يرهوج راعـشألا  نئازخ  بقاـّثلا 3 -  مجن  تشذـگ 2 -  هچ  ـالبرک  رد   - 1
هیده حـیتافملا 10 -  بختنم  نانجلا 9 -  حـیتافم  تایّلک  ررّدلا 8 -  دـقع  مالـسلا 7 -  هیلعيدهم  دای   - 6 همان ) باتک   ) مالـسلا هیلعمئاق 

دجـسم هچخیرات   - 13 یبرع )  ) نارکمج سّدـقم  دجـسم  هچخیراـت   - 12 یـسراف )  ) نارکمج سّدـقم  دجـسم  هچخیرات  هیدمحا 11 - 
هیلعيدـهملا تامارک  هسّدـقم 16 -  هیحان  تراـیز   - 15 یـسیلگنا )  ) نارکمج سّدقم  دجـسم  هچخیرات   - 14 ودرا )  ) نارکمج سّدـقم 

هفیحـص ریهطت  فاکتعا ، مالـسلا 20 -  اهیلع  همطاف  راقفلاوذ  كدـف  ادیپ 19 -  دیـشروخ  نیرخآ  رون 18 -  يوجتـسج  رد  مالسلا 17 - 
 - اونین 25 رادمچرپ  هماقا و … 24 -  ناذا و  ّتیمها  تماما 23 -  روهظ ، تبیغ ، مالک 22 -  ِملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و  لامعا 21 - 

( جع  ) دوعوم يدهم   - 27 مالسلا ) هیلعنیسح  ماما  زا  ثیدح  لهچ   ) تیالو لالز  زا  تیالو 26 -  نابات  غورف  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 
ترـضح ياهیگژیو   ) هیبنیز صیاصخ  تیالو 31 –  دیراورم  مالـسلا  هیلعیلع  ام 30 -  اـب  یلو  ادـیپان  ناراب 29 -  راـهب و  راـظتنا   - 28
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مالسلا هیلعيدهم  ماما  يامیس  بیاغ 35 -  رکذـم  درفم  رـصاعم 34 -  ناسنا  راظتنا و  تیودهم 33 -  نامتفگ   - 32 مالسلا ) اهیلعبنیز 
گرم زا  سپ  یگدنز  تمحر 40 -  باحس  اونین 39 -  روشنم  رانا 38 -  خرس  دورس  دـمآ 37 -  رترید  هکنآ  و  یبرع 36 … -  رعش  رد 

نارک یب  رهم  رادید 45 -  هنشت  دوخ  اقس  بیس 44 -  رطع   - 43 دلج )  2  ) مالسلا هیلعنینمؤملا  ریما  خیرات  نارظتنم 42 -  فیاظو   - 41
هلآو هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  خیرات  نایاپ  مالـسلا و  هیلعیلع   - 48 تسود ) رادید  ترسح  رد   ) هدشلد وا 47 -  روهظ  ياههناشن   - 46

، ِبلَْکلا َنامَّزلا  ُبِهُْذی  َو  َبِذَْکلا  ُهَّللا  ُقَحْمَی  ِِهب  ُُهلْدَع ، ْمُهعَـسَی  َو  ًةَدابِع  ِدابِْعلا  َبُوُلق  ُأَلْمَی  ِۀَّمُْالا ، ِنَع  ِّيِدْهَْملِاب  ُهَّللا  ُجِّرَُفی  : » دـیامرفیم ملـسو 
تدابع و اب  ار  ناگدـنب  ياـهلد  دـنکیم ، يراـتفرگ  عفر  تما  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  هلیـسو  هب  دـنوادخ  « » ْمُِکقاـنْعَأ ْنِم  ِّقِّرلا  َّلُذ  ُجِرُْخیَو 

هزیتس یگدنرد و  حور  دیامنیم ، دوبان  ار  ییوگغورد  غورد و  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  دریگیم . ارف  ار  همه  شتلادع  دزاسیم و  رپ  تعاطا 
یسوط ص 114. خیش  تبیغ  درادیم .» رب  اهنآ  ندرگ  زا  ار  یگدرب  ّتلذ  دربیم و  نیب  زا  ار  ییوج 

اه تشون  یپ 

. یناکدرا دمحا  دیس  موحرم  تاولص » لئاضف  حرش و   » باتک زا  هتفرگرب  ( 1

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
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تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،
یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،

ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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